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1االختبار   

)نص االستماع في صفحة فقرات االستماع(السؤال األول )نص االستماع( استمع، ثم أجب :  

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ◂َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( 1 كاَن معاوية أَْقَوى من الصعوباِت التي واجَهتْه.  

)       ( 2 معاوية يََرى أن تحقيَق النجاِح أمٌر  ُمستِحيٌل.  

)       ( ٣ سافرت األسرة بسبب مرض معاوية.  

)المدخل، السؤال الثاني اآلتية:  العناصر  متناواًل  المغرور«،  »الطاووس  بعنوان  قصيرة  قصة  اكتب 

الزمان، المكان، الشخصيات، الحدث، النهاية(، مع مراعاة ما يلي: )تسلسل الفكر  - اختيار  

المفردات - وصف معبر  - الكتابة الصحيحة - جمال الخط - عالمات الترقيم(.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث

مها إلى 4 أجزاء، ثم كتب في كل جزء منها كلمة مهارة  »التفَّ األحفاد حول جدهم؛ ليتسامروا معه. رسم الجد دائرة وقسَّ

)رياضية، فنية، أدبية، علمية(، وبعدما فرغ قال: هذه الدائرة يا أحفادي رسمها لنا المعلم عندما كنت صغيًرا؛ ليعلمنا أن 

لكل إنسان مهارة متفردة فطره الله عليها وميَّزه بها، وعليه أن يكتشفها؛ ليتكامل مع غيره من البشر .. جلسُت متأرجح 

اكتشفُت  وأجرب حتى  أتساءل  بدأُت  و  أقنط،  لم  ولكني  الشعور،  هذا  عليَّ  مهارة، وسيطر  بال  أكون  أن  الِفْكر، وخشيُت 

مهارتي، وبدأُت أطورها«.

أ استخرْج من الِفقرِة ما يلي: 

2 ُمضادَّ )أهلكه(: ................................................. 1  َمعنَى )متردد(: .................................................                                            

٤ جمع )جزء(: .......................................................... ٣ مفرد )مهارات(: .................................................                                            

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ب َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( 1 حكى الجد ألحفاده قصة خيالية.  

)       ( 2 الدائرة التي رسمها المعلم تُعبِّر  عن أنواع المهارات.  

جـ أِجْب: كيف اكتشف الجد مهارته عندما كان صغيًرا؟ .......................................................................................................................................................................................................

)النص القصصي( اقرأ الفقرة  التالية :
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السؤال الرابع

النِّيِل،  دوَد؛ لحمايِة أرِضهم من َفيَضاِن  يَة َقطرِة الماِء وتأثيَرها على الحضارِة؛ فبَنَُوا السُّ »َعَرَف الِمْصريُّوَن القدماُء أهمِّ

الزراعِة في  النِّيل ودلتاه، واْزَدَهَر  نشاُط  ُدوَن فائدٍة؛ فأخَصَب وادي   في األرِض  األَْمطاِر، فال تغوُر  ِمياِه  ولِالْستفادِة من 

قبَل 2900 عاٍم قبَل  أُنِشئَ  دوِد في ِمصَر؛ حيُث  أْقَدَم السُّ القديِم، ويَُعدُّ َسدُّ )قوشيه(  ِمْصَر ، وكانَْت مخزَن الغالِل للعاَلِم 

دِة في عصِر الدولِة الِفْرعونيَِّة األولى«. ُس ِمْصَر  الُمَوحَّ التاريِخ، والَّذي بَنَاه الَمِلُك )مينا( ُمؤسِّ

أ استخرْج من الِفقرِة ما يلي: 

2 مضادَّ )أجَدَب(: ................................................. 1  َمعنَى )تختفي(: .................................................                      

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ب َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( دوِد في ِمْصَر.   دُّ العالي بأُسواَن أْقَدَم السُّ 1 يَُعدُّ السَّ

)       ( 2 َكثُرِت المحاصيُل الزراعيُة في ِمْصَر  القديمِة.  

)النص الشعري( اقرأ األبيات التالية، ثم أجب:السؤال الخامس

أَْهوَاَهــــاُلَغـــُة الُْقــــرْآِن َوِرْثنَـــــــــاَها ُة   الَْعـــــرَِبيَـّ ُلَغتِــــي 

ِشْعـــــرًا ِبَهــا  اأْلَْجـــَداُد  َصنَُعــوا َمْجـــــًدا َقـــــْد أَْعاَلهــاَفـــاَه 

وَأَْبَقــــــاَهـــــاِبتََفــــاٍن َدْوًمـــا َنرَْعـــاَهــــــا اللَُّه  أَْحيَاَهـــــا 

ا بيَن القوَسيِْن:  أ اختَِر  اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

َل( )نَطَق - نَشَر  - كتََب - سجَّ 1 »َفاَه اأْلَْجَداُد ِبَها ِشْعًرا«. معنى )َفاَه(: .................................................... 

)جدوًدا - ُجُدًدا - أمجاًدا - أجداًدا( 2 »َصنَُعوا َمْجًدا َقْد أَْعاَلَها«. جمُع )َمْجًدا(: ..................................................  

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ب َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( ُث األبياُت السابقُة عن عَظَمِة اللغِة العربيَِّة.   1 تتحدَّ

)       ( 2 أهُل اللغِة العربيِة يبذلُوَن أَْقَصى ُجْهٍد للِحفاِظ عليها.  

جـ اكتُِب البيَت الذي فِهمَت منه: نُِحبُّ اللغَة العربيََّة لغَة القرآِن.  ...............................................................................................................................................................................

د أكِمْل: اإليقاُع الموسيقيُّ لألبياِت جاَء من نهايِتها بـ: ........................................................................................................................................................................................................ 

)النص المعلوماتي (اقرأ الفقرة  التالية :
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)القواعد النحوية( أجب عما يلي:السؤال السادس

»وقت الفسحة سار المعلم في فناء المدرسة، فوجد تلميذين يتشاجران، أسرع المعلم نحوهما وسألهما عن سبب الشجار، 

أن يتبادال حراسة  المعلم ونصحهما  ابتسم  الفريق من اآلخر،  أنه أحق بحراسة مرمى  التلميذان: كل واحد منا يرى  قال 

المرمى في المباراة، وقال لهما: الرياضة تعاُون«.

أ استخرْج من الِفقرِة ما يلي: 

 نوعه: ................................................................................... 1  فعاًل: ................................................................. 

 عالمة رفعه: ................................................................ 2 فاعاًل مثنى: ................................................. 

٤ خبًرا: .............................................................................. ٣ ظرًفا: ................................................................... 

ب أعرب الكلمتين الملونتين في الفقرة: 

1 تلميذين: ....................................................................................................................................................................................................................................................

2 المعلم: ..........................................................................................................................................................................................................................................................

)الخط العربي( اكتب بخط النسخ:السؤال السابع

االختالف تنوع وتميز.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)اإلمالء( حدد األخطاء في الفقرة التالية، ثم صوبها:السؤال الثامن

ا، استمتعنا  •  سؤل المعلم التلميذ سؤااًل: ما رئيكم في رحلة أمس. فأجاب خالد: ما أجمل الرحلة، لقد كانت رحلة راءعة جدًّ

باآلثار، وتعلمنا أيًضا؟

........................................................................................................................الخطأ

........................................................................................................................التصويب
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٢االختبار   

)نص االستماع في صفحة فقرات االستماع(السؤال األول )نص االستماع( استمع، ثم أجب :  

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ◂َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( ُث الِفقرة عن المبدعين المكتشفين.   1 تتحدَّ

)       ( 2 الفضول يؤدي إلى االكتشافات واالختراعات.  

)       ( ٣ إذا أردنا أن نكتشف العالم فعلينا أن نتساءل فقط.  

)التعبير الكتابي( اقرأ مناقشة الفكرة التالية، ثم أجب : السؤال الثاني

التعلم الذاتي

»في العصر الحديث من الضروري أن يُعلِّم اإلنسان نفسه بنفسه، فيعتمد على مصادر متعددة، مثل: الكتب، والمجالت، 

والبرامج الثقافية، والمواقع اإللكترونية، وهذا هو التعلم الذاتي.

وللتعلم الذاتي العديد من المميزات، منها: حرية اختيار مصدر التعلم، وأيًضا تحديد الوقت المناسب للتعلم. وعلى الجانب 

اآلخر، فإن للتعلم الذاتي عيوبًا؛ منها: سوء اختيار مصدر التعلم، وقلة التفاعل مع اآلخرين؛ لذلك يجب االستفادة من مميزات 

التعلم الذاتي وتجنُّب عيوبه«.

 المقدمة: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1

2 من المميزات: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 من العيوب: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ٣

السؤال الثالث

»نصحني معلمي أن أشتري دفتر  يوميات، بعد أن الحظ إفراطي في األلعاب اإللكترونية وتفريطي في المذاكرة، وارتاب 

في قدرتي على اجتياز  االختبار  النهائي، وطلب مني أن أسجل في دفتر اليوميات ما أقوم به كل يوم، وَمرَّ أسبوع فقال 

ن مالحظاتك.. وبعد أن فرْغُت من التدوين أدركُت الدرس الذي ودَّ المعلم أن أتعلمه، وهو أن ترتيب  لي: اقرأ ما كتبَت، ودوِّ

األولويات هو السبيل إلى النجاح«.

أ استخرْج من الِفقرِة ما يلي: 

2 ُمضادَّ )بدأُْت(: .......................................... 1  َمعنَى )الطريق(: ..........................................                                          

٤ جمع )مالحظتك(: .......................................... ٣ مفرد )دفاتر(: ..........................................                                               

)النص القصصي( اقرأ الفقرة  التالية :
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حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ب َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( 1 للمعلم فضل كبير على بطل القصة.  

)       ( 2 في البداية كان بطل القصة مجتهًدا في دروسه.  

جـ أِجْب: ماذا تعلَّم بطل القصة بعد أن قرأ يومياته؟

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الرابع

ُع بيَن لُغاٍت محلِّيٍَّة  »هل تعِرفوَن عدَد اللُّغاِت في سائِر  بالِد العاَلِم؟ هناك أكثُر  من 7000 لُغٍة على وجِه األرِض، تتوزَّ

وأخرى عاَلميٍَّة، َلِكِن اللُّغاُت األكثُر  انتشاًرا بيَن سكاِن األرِض يبلُُغ عدُدها 23 لغًة فقط.

مِة علينا أن نتفانَى من   ولُغتُنا العربيَُّة هي واحدٌة من بيِن تلك اللغاِت األكثِر استخداًما في العاَلِم، ولكي تكوَن في الُمقدِّ

أجِلها، وأْن نمنََحها مزيًدا من االهتماِم؛ ِلتَحِمَل ِلواَء العلوِم واآلداِب كما كانَت«.

ا بين القوَسين:  أ اْختِر اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

)َفْضل - َدِليل - َراية - َمكانة( 1 مرادُف )ِلواء(: .......................................... 

ُب - التأديُب( )األديُب - األدُب - الُمؤدَّ 2 مفرُد )اآلداب(: ..........................................  

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ب َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( مِة اللُّغاِت األكثِر  استخداًما في العاَلِم.   1 اللُّغُة العربيَُّة في ُمقدِّ

)       ( ا وُمتشاِبهٌة.   2 لغاُت العاَلِم قليلٌة جدًّ

)النص الشعري( اقرأ األبيات التالية، ثم أجب:السؤال الخامس

ــيَجَمـاُل الرُّوِح أَْخَلِقـــي َونُبِْلــــــي ــوا ِبُقْرِب ــْن َعاُش ــِتئْنَاُس َم ــا اْس ِبَه

ـــــي َرأَيُْت َجَماَلُكْم ِبُعيُـــــوِن َقْلِبــــــيدَِع اْلَْشـَكاَل َواْلَهيْئَـــاِت إِنِـّ

نْيَـــا ِبُحـــــبَِّسـأَْدُعــو َداِئًما ِبُدَعـــاِء ِصــــْدٍق  ــــِل الدُّ إَِلِهـي َجمِّ

ا بيَن القوَسيِْن:  أ اختَِر  اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

)ارتياح - اشتياق - سعي - اتجاه( 1 »بها استئناس«. معنى )استئناس( ......................................  النفس إليه. 

)ترادف - تضاد - تناقض - سجع( ٣ )األشكال والهيئات( بينهما: .......................................  

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ب َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( 1 الجمال هو جمال الشكل والهيئة.  

)       ( 2 يسعد األصدقاء واألقرباء بعالقتهم بالشخص صاحب األخالق الطيبة.  

)النص المعلوماتي (اقرأ الفقرة  التالية :
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جـ اكتب البيت الذي فهمت منه المعنى التالي: الشاعر  يدعو  الله بإخالص أن ينتشر الحب في الدنيا.

..............................................................................................................................................                                          ..............................................................................................................................................

د أي التعبيرين أجمل؟ ولماذا؟ »رأيت جمالكم بعيون قلبي« - »أرى أن جمالكم الحقيقي هو أخالقكم«.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)القواعد النحوية( أجب عما يلي:السؤال السادس

»سامر مرشد سياحي يتقن لغات كثيرة، في إحدى المرات طلب منه سائحان زيارة أهرامات الجيزة، رافقهما إلى منطقة 

األهرامات، وشرح لهما كيف استطاع المصريون رفع األحجار لبناء الهرم األكبر«.

أ استخرْج من الِفقرِة ما يلي: 

 نوعه: ................................................................... 1  فعاًل: .................................................................................................... 

 إعرابه: ................................................................ 2 مثنى: ...................................................................................................... 

 إعرابه: ................................................................. ٣ جمع مذكر سالًما: ................................................................... 

ب أعرب الكلمتين الملونتين في الفقرة: 

1 مرشد: ...............................................................................................................................................................................................................................................

2 لغات: ...................................................................................................................................................................................................................................................

)الخط العربي( اكتب بخط النسخ:السؤال السابع

تعلموا اللغة العربية وعلموها الناس.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)فقرة اإلمالء في صفحة فقرات اإلمالء(السؤال الثامن )اإلمالء( اكتب ما يملى عليك:  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



الصف الخامس االبتدائي - الفصل الدراسي األول  8
8

ميذ
لتل

ح ا
سال

٣االختبار   

)نص االستماع في صفحة فقرات االستماع(السؤال األول )نص االستماع( استمع، ثم أجب :  

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ◂َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( 1 التمثيل هواية وفاء المفضلة.  

)       ( 2 جمال أخالق المعلمة انعكس على وجهها.  

)       ( ٣ رسمت وفاء معلمتها في شكل شمس.  

)التعبير الكتابي( أكمل السيرة الذاتية التالية : السؤال الثاني

سيرتي الذاتية

»اسمي ..............................................، ُوِلدُت عام........................................، في مدينة ..........................................، ألسرة عدد أفرادها .................................. أفراد، ذهبت 

 إلى المدرسة ....................................... بعدما ذهبُت إلى الحضانة عام ..........................................، وأنا اآلن تلميذ في الصف ............................................................،

أحب .....................................................................................................، ولكن األسبوع الماضي تعرضُت لموقف صعب؛ فقد .....................................................................................

.........................................................، وأرجو في المستقبل أن ..........................................................................................«.

السؤال الثالث

»ذات يوم وجد الثعلب واألرنب كنًزا عند الغدير، واتفقا أن يدفنا الكنز  تحت الشجرة القريبة من األرض الجدباء، ومر شهر، 

وذهب الثعلب مع األرنب إلخراج الكنز، فلم يجدا شيئًا، فبكى الثعلب، واتهم األرنب بالسرقة، ثم ذهبا إلى الفيل؛ ليحكم بينهما، 

فسأل الفيل األرنب: َمن يشهد لك؟.. قال: الشجرة.. فسألها الفيل، فقالت: األرنب أخذ الكنز .. ارتاب الفيل في األمر، ثم سكت 

قلياًل، وقال: سأحرق هذه الشجرة إذا كانت تكذب.. فخرج منها قنفذ، وقال: يا سيدي القاضي، أنا المتكلم، والثعلب هو َمن 

هددني ألفعل ذلك«.

أ استخِرْج من الفقرة ما يلي: 

2 ُمضادَّ )الخصباء(: ...................................................                                                ................................................... :) 1  َمعنَى )شكَّ

٤ مفرد )الكنوز(: ................................................... ٣ كلمة جذرها )َقَضى(: ...................................................                                   

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ب َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( 1 توصل القاضي إلى السارق بالحيلة.  

)       ( 2 نجحت خدعة الثعلب.  

جـ أِجْب: َمن السارق؟ وكيف اكتشفه القاضي؟..............................................................................................................................................................................................................................

)النص القصصي( اقرأ الفقرة  التالية :
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السؤال الرابع

َويِس، وتُعبُِّر  عن ثقافِة هذه المدينِة الساحليَِّة.  »)السيرديا( واحدٌة من المأكوالِت البْحِريَِّة التي تتميَُّز  بها ُمحاَفظُة السُّ

ُم  دفُة، ويُضاُف لها التوابُل واللَّيْموُن، ثم تُقدَّ وهي عبارٌة عن َمَحاٍر  يُطَهى بعَد اصطياِده طاَزًجا داخَل َصَدفِته، وتُفتَُح الصَّ

ساخنًة. هذه الوجبُة ُمِفيدٌة وتمنَُحنا الفيتاميناِت التي يحتاُج إليها الجسُم، وال يُِجيُد أحٌد َطْهيَِها وتجهيَزها مثَلما يفَعُل أبناُء 

َويس«. المدينِة الباسلِة في ُمعَظِم مطاعِم السُّ

ا بين القوَسين:  أ اْختِر اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

)تُشاِرُكنا - تدَعُمنا - تُعِطينا - تحِمينا( 1 مرادُف )تمنَُحنا(: ................................................... 

)الَوَجبات - الواِجبات - اإلجابات - األجِوبَة( 2 جمُع )الوجبة(: ...................................................  

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ب َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( 1 )السيرديا( من المأكوالِت البْحِريَِّة الغنيَِّة بالفيتاميناِت.  

)       ( َويُس سائَر  الُمحاَفظاِت في إعداِد )السيرديا(.   ُر  السُّ 2 تتصدَّ

)النص الشعري( اقرأ األبيات التالية للشاعر  الشاذلي خازندار، ثم أجب:السؤال الخامس

َفـأَْشـَرَقْت  ـبَـاُح  الصَّ النََّهاْرَطــَلـَع  َوبََدا  َحى  الضُّ َشْمُس 

َغـاْر َوَسـَعـى اْلِكــبَـاُر  ِلَشــأِْنـِهْم  الصِّ ِلَمـْكـتَِبَها  َوَمـَشـْت 

ُروِس ُدُخـوَل َجـيْـِش اِلنْـِتَصــاْر َدَخـــَلْت ُصـــُفــوًفــا ِللـــــدُّ

َحـــيِّ اْلُمـــَعــلَِّم َواْســتَــِعــــــدَّ ِلَمــا إَِليْـــِه ِبــــِه أََشـــاْر

ا بين القوَسين:  أ اْختِر اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

)طال - انتهى - بدأ - ظهر( 1 معنى )بدا(: ................................................... 

)غربت - سطعت - جاءت - لمعت( 2 مضاد )أشرقت(: ...................................................  

)تضاد - ترادف - تشبيه - سجع( ٣ )سعى - مشت( بينهما: ...................................................  

)نهي – تعجب – نداء – أمر( ٤ »استعد لما إليه أشار «. أسلوب ...................................................  

د التعبير األجمل موضًحا السبب: »دخلت... دخـول جيش االنـتصار « - »دخل الصغار  متحمسين«. ب حدِّ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ر المعلم، وأن نستمع لنصائحه.  جـ اكتب البيت الدال على المعنى اآلتي: علينا أن نُقدِّ

..............................................................................................................................................                                          ..............................................................................................................................................

)النص المعلوماتي (اقرأ الفقرة  التالية :
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)القواعد النحوية( أجب عما يلي:السؤال السادس

»سافر  طباخان من مصر إلى أحد المهرجانات العالمية للمأكوالت الشعبية في كل بالد العالم، أعد أحدهما الكشري، وأعد 

اآلخر الحواوشي، الطعام لذيذ، وأبدى الحاضرون إعجابهم بالطعام المصري، وطلبوا من الطباخين أكالت متعددة تُعبِّر 

عن الثقافة المصرية«.

أ استخرْج من الِفقرِة ما يلي: 

 نوعه: ...................................................................... 1  فعاًل: ..................................................................................... 

 إعرابه: ................................................................. 2 جمع مذكر سالًما: ................................................. 

٤ خبًرا: .............................................................. ٣ مبتدأ: ...................................................................................... 

ب أعرب الكلمتين الملونتين في الفقرة:   

1 طباخان: ....................................................................................................................................................................................................................................

2 أكالت: ............................................................................................................................................................................................................................................

)الخط العربي( اكتب بخط النسخ:السؤال السابع

شعاري في الحياة »أنا أستطيع«.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)اإلمالء( حدد األخطاء في الفقرة التالية، ثم صوبها:السؤال الثامن

•  قالت لنا المعلمة، ابحثوا عن شئ جميل حولكم، الكون ملئ بالجمال، ضوء الشمس ونور القمر ودفأ الشتاء، ما أجمل 

الطبيعة. تفاألوا دائًما، كما قال الشاعر: كن جمياًل تَر الوجود جميال.

........................................................................................................................الخطأ

........................................................................................................................التصويب
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٤االختبار   

)نص االستماع في صفحة فقرات االستماع(السؤال األول )نص االستماع( استمع، ثم أجب :  

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ◂َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( ِة أْن يتواَصاَل.   1 في البدايِة استطاَع بطاَل القصَّ

)       ( 2 أتَقَن الصديقاِن اللغَة الجديدَة من خالِل موقِع الترجمِة.  

)       ( ٣ ألبرت ولد أجنبي يتقن اآلن اللغة العربية.  

)التعبير الكتابي( اكتب بنود استقصاء لجمع معلومات عن حصص النشاط المدرسي السؤال الثاني
المفضلة لدى التالميذ؛ لتساعد إدارة المدرسة على تطوير األنشطة المدرسية:

أبًداأحيانًادائًمااألسئلة

............................................................................................. 1.............................................

............................................................................................. 2.............................................

............................................................................................. ٣.............................................

............................................................................................. ٤.............................................

............................................................................................. 5.............................................

السؤال الثالث

»شاهدُت أمس فيلًما يحكي قصة خيالية عن فتاة صغيرة فطرها الله بمالمح جميلة، ومنحها شعًرا طوياًل أشقر ، أخذتها 

ساحرة من أهلها؛ ألن شعر الفتاة كان يمنح الساحرة مالمح شابة جميلة؛ وقد كانت الساحرة تخشى أن تتحول مالمحها 

إلى مالمح امرأة عجوز ، وذهبت الساحرة بالفتاة إلى برج بجوار  غدير صغير، وعندما كبرت الفتاة عرفت الحقيقة؛ فقصت 

شعرها، وتفانت في البحث عن أهلها، حتى عادت إليهم. وقد تعلمُت من هذا الفيلم أن الجمال الحقيقي ينبع من القلب، وليس 

من الوجه«.

ا بين القوَسين:  أ اْختِر اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

)وهب - جعل - وصف - منع( 1 »منحها شعًرا طوياًل أشقر«. معنى )منح(: ......................................................... 

)تفضل - ترجو  - تكره - تأمن( 2 »الساحرة تخشى... «. معنى )تخشى(: .........................................................  

)مغادرون - غادرون - غدران - أغدار( ٣ »بجوار غدير صغير«. جمع )غدير(: .........................................................  

)حقيقي - مجازي( ٤ »الجمال الحقيقي ينبع من القلب« تعبير: ................................................................  

)النص القصصي( اقرأ الفقرة  التالية :
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حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ب َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( 1 الفيلم الذي شاهده الكاتب يحكي أحداث قصة حقيقية.  

)       ( 2 رفضت البنت الرجوع ألهلها.  

جـ أِجْب: ماذا استفاد الكاتب من قصة الفيلم؟ .................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الرابع

الُمتحرِّكِة  الرُّسوِم  ُمخِرجِة  إبداِع  ومن  عاطف،  سمير  عمرو  الكاتِب  تأليِف  من  ِمْصريٍَّة،  كارتونيٍَّة  َشخصيٍة  أوُل  »بكَّار  

ِل مرٍَّة  ، له ابتسامٌة تجِذُب االنتباَه، وتجَعلُك تستأِنُس بُمشاَهَدِته. ُعِرَض الُمسلَسُل ألوَّ الراحلِة منى أبو النصر . هو ِطفٌل نُوبيٌّ

في رمضاَن عاَم 1998، وفي كلِّ حلقٍة من حلقاِته يخوُض بكَّار ُمغاَمرًة جديدًة مَع عنزتِه رشيدة وأقراِنه في الَمْدرسِة، سواٌء 

داخَل قريِته أو خارَجها«.

أ استخِرْج من الفقرة ما يلي: 

2 ُمضادَّ )تَْستَْوِحش(: .......................................... 1  َمعنَى )تَْلِفت(: ..........................................                                    

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ب َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( 1 ألَّفت الراحلة منى أبو النصر حلقات مسلسل بكار.  

)       ( 2 تُعبُِّر شخصية بكار عن الُهوية المصرية.  

)النص الشعري( اقرأ األبيات التالية للشاعر  أحمد شوقي، ثم أجب:السؤال الخامس

ـــا ـــُب يَْوًمــ ـــَرَز الثَّْعَلــ ــابَـ ــاِب اْلَواِعِظينَـ ــي ِثيَـ ِفـ

ـــا ـــِه اْلَعاَلِمينَــــ ـــِه إَِلـــــــــــ ـــُد ِللَّــ ـــوُل اْلَحْمــ َويَُقـ

ــَؤذِّْن  ــَك يُـ يـ ــوا الدِّ بْـــِح ِفينَـــاَواْطلُبْـ ِلَصـــاَلِة الصُّ

ـــاَفأََجـــاَب الدِّيـــُك ُعـــذًرا  ـــلَّ اْلُمْهتَِدينَ ـــا أََضــــ يَ

ـــا  ـــنَّ يَْوًم ـــْن َظ ـــئٌ َم أَنَّ ِللثَّْعَلـــــــِب ِدينَــــاُمْخِط

ا بين القوَسين:  أ اْختِر اإلجابَة الصحيحَة ممَّ

)الناجحين - السابقين - السائقين - الناصحين( 1 »في ثياب الواعظينا«. معنى )الواعظين(: ......................................................... 

)مهتم - ناجح - مصيب - متفوق( 2 »ُمخِطئ َمن ظن«. مضاد )مخطئ(: .........................................................  

)نهي - استفهام - نداء - أمر( ٣ »اطلبوا الديَك يُؤذِّن«. أسلوب: .........................................................  

ب اكتب البيت الذي فهمت منه المعنى التالي: الثعالب معروفة بمكرها وال تلتزم بوعدها.

..............................................................................................................................................                                          ..............................................................................................................................................                                        

)النص المعلوماتي (اقرأ الفقرة  التالية :
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حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ جـ َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( 1 انخدع الديك بكالم الثعلب.  

)       ( 2 نفهم من األبيات أن الثعلب ال يريد أن يأكل الديك.  

)القواعد النحوية( أجب عما يلي:السؤال السادس

تحديد  استطاع  عندما  بنفسه  ثقته  وزادت  ومهاراته،  قدراته  يكتشف  كيف  تعلَّم  العربية حيث  اللغة  مادة  أحمد  »يهوى 

الروح  جمال  من  نابع  الحقيقي  الجمال  ا:  مهمًّ شيئًا  واكتشف  اآلخرين  مع  الجيد  التواصل  على  قادًرا  وأصبح  أولوياته، 

واألخالق«.

أ استخرْج من الِفقرِة ما يلي: 

2 حرف جر: ..............................................................  1  فعاًل: ................................................................. 

 عالمة رفعه: ................................................................ ٣ فاعاًل: ................................................................. 

 عالمة رفعه: ............................................................... ٤ مبتدأ: ................................................................... 

ب أعرب الكلمتين الملونتين في الفقرة:   

1 قدراته: .........................................................................................................................................................................................................................................................

2 نابع: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

)الخط العربي( اكتب بخط النسخ:السؤال السابع

كاد المعلم أن يكون رسوال.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)فقرة اإلمالء في صفحة فقرات اإلمالء(السؤال الثامن )اإلمالء( اكتب ما يملى عليك: 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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٥االختبار   

)نص االستماع في صفحة فقرات االستماع(السؤال األول )نص االستماع( استمع، ثم أجب :  

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ◂َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( 1 البحُث والُمطاَلعُة من نقاِط قوَِّة بطِل القصِة.  

)       ( 2 التدرُُّب الجيُِّد يُساِعُد على تحقيِق النجاِح.  

)       ( ٣ قدم فصل بطل القصة اإلذاعة المدرسية األسبوع الماضي.  

اآلتية: السؤال الثاني العناصر  متناواًل  الرياضة«،  ممارسة  »أهمية  في  رأيك  عن  فيها  تعبر  مقالة  اكتب 

)العنوان، المقدمة، الرأي، األسباب، األمثلة، الخاتمة(، مع مراعاة ما يلي: )تسلسل الفكر  - 

اختيار  المفردات - الكتابة الصحيحة – تنوع الجمل - جمال الخط - عالمات الترقيم(.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث

ِت البَُحيْرُة، وقرََّرت البطَّتاِن أْن تذَهبا إلى بَُحيْرٍة أخرى.  »كانَْت هناك بطَّتاِن تعيشاِن مَع سلحفاٍة في بَُحيْرٍة. وذاَت يَْوٍم َجفَّ

أراَدِت السلحفاُة أن تُغاِدَر مَع البطَّتَيِْن، وحِزنَْت؛ ألنَّها لن تستطيَع الطَّيَْر مَعهما، فتواَعُدوا أْن تُمِسَك كلُّ بطٍَّة بَطَرِف عصا، وأْن 

تقِبَض السلحفاُة بفِمها على العصا من ُمنتَصِفها، وحذَُّروا السلحفاَة من أْن تفتََح فَمها في أثناِء الطيراِن. وما إْن بَدأَِت الرحلُة، 

حتى سِخَرت الحيواناُت من منظِر السلحفاِة التي باَدَرت بالردِّ عليهم؛ فسَقَطْت، وأُِصيبَت بكسوٍر، ولم تستِطِع الخالَص مَع 

صديقتَيْها«.

أ استخِرْج من الفقرة ما يلي: 

2 ُمضادَّ )ارتَفَعت(: ...................................... 1  َمعنَى )النجاة(: ......................................                                                  

٤ مفرد )مناظر(: ...................................... ٣ جمَع )َكْسر (: ......................................                                                      

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ب َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( 1 التَزَمِت السلحفاُة بما تواَعَدت عليه مَع صديقتَيْها.  

)       ( 2 على اإلنساِن أن يسيَر في طريِقه لتحقيِق هدِفه دوَن االلتفاِت للساخِريَن.  

جـ أِجْب: بَم تِصُف تصرَُّف البطَّتَيِْن مَع صديقِتهما السلحفاِة؟ ..................................................................................................................................................................................

)النص القصصي( اقرأ الفقرة  التالية :
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السؤال الرابع

من  )العيش(؛ ألنه  اسم  المصرية  بالعامية  عليه  نطلق  العالم. في مصر  بلدان  لإلنسان في سائر  أساسي  غذاء  »الخبز 

ضرورات الحياة عندنا. يختلف الخبز محليًّا من محافظة ألخرى؛ ففي محافظات الصعيد ينتشر )العيش الشمسي( الذي 

كانت نشأته على أيدي أجدادنا المصريين القدماء، وهو نوع متفرد ال يوجد إال في مصر . وفي محافظات الدلتا نجد )العيش 

المرحرح(، الذي يُخبَز من دقيق الذُّرة مضاًفا إليه القليل من دقيق القمح، وقد تَُضاف إليه الُحْلبة. الخبز طعام أساسي، لكن 

يجب أن نتناوله بال إفراط وال تفريط«.

ا بين القوَسيْن:  حيحَة ممَّ أ اْختِر اإلجابَة الصَّ

)بعض - ثلث - جميع - نصف( 1 معنى )سائر (: ...................................... 

)اعتدال - استعجال - تهاون - توقف( 2 مضاد )إفراط(: ......................................  

)المقدمة - المقدم - الِقدم - القديم( ٣ مفرد )القدماء(: ......................................  

حيحِة: حيحِة، وعالمَة )✗( أماَم العبارِة غيِر  الصَّ ب َضْع عالمَة )✓( أماَم العبارِة الصَّ

)       ( 1 تحدَّث الكاتب عن أنواع الخبز  في العالم.  

)       ( 2 )العيش الشمسي( طعام مصري.  

)النص الشعري( اقرأ األبيات التالية للشاعر محمد الهراوي، ثم أجب:السؤال الخامس

َفتَيَــــــــاِتُكْم َفاْلِعْلُم َخيُْر  ِقَواِمَربُّوا بَِنـــيُكْم َعلِّـــُموُهــْم َهذِّبُوا 

ـُه َساٍع إَِلى َحْرٍب ِبَغيْـِر  ُحــَســـاِمَوأَُخو اْلَجَهـــاَلِة ِفي اْلَحيَاِة َكأَنَـّ

ـــًة َويُِذلُّــَها َواْلِعْلُم يَْرَفُعـــَها أََجــــــلَّ ُمَقاِمَواْلَجْهـُل يَْخِفُض أُمَّ

ا بين القوَسيْن:  حيحَة ممَّ أ اْختِر اإلجابَة الصَّ

)أغنى - أطول - أكبر  - أعظم( 1 »والعلم يرفعها أَجـلَّ مقام«. معنى )أجّل(: ...................................... 

)ابنكم - بناءكم - بنتكم - نبأكم( 2 »ربُّوا بنـيكم« مفرد )بنيكم(: ......................................  

)تناقض - تضاد - تشبيه - ترادف( ٣ بين الكلمتين )ربُّوا - هذِّبوا(: ......................................  

 )................................................. ،.................................................( د: كلمتين لهما نفس نهاية )قواِم(:   ب حدِّ

جـ اكتُب البيَت الذي فِهْمت منه الَمعنَى التالَي: الجاهل يشبه الجندي الذي ذهب إلى المعركة بال سالح. 

..............................................................................................................................................                                          ..............................................................................................................................................

)النص المعلوماتي (اقرأ الفقرة  التالية :
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)القواعد النحوية( أجب عما يلي:السؤال السادس

»تعلُّم اللغات أمر ضروري للتواصل مع أصحابها وتعرُّف ثقافتهم، ويساعد على خدمة البشرية، وذلك عن طريق نشر الِفَكر 

ر اللغات نشر العلوم والمعارف بين الدول«. وتباُدل الخبرات بين المجتمعات المتعددة، كما تُيسِّ

أ استخرْج من الِفقرِة ما يلي: 

 نوعه: ..................................................................................... 1  فعاًل: .................................................................. 

 عالمة نصبه: ................................................................ 2 مفعواًل به: ..................................................... 

٤ ظرًفا: .............................................................................. ٣ مبتدأ: ................................................................... 

ب أعرب الكلمتين الملونتين في الفقرة:   

1 أمر: .....................................................................................................................................................................................................................................................................

2 اللغات: ...........................................................................................................................................................................................................................................................

)الخط العربي( اكتب بخط النسخ:السؤال السابع

أجمل أصدقائي أحسنهم خلقا.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)اإلمالء( حدد األخطاء في الفقرة التالية، ثم صوبها:السؤال الثامن

•  يُحَكى أنه في الماضي البعيد عاشت مجموعة من الفؤران في غابة، وذات يوم سقط فئر منهم في بأر مملوءة بالماء، 

حاول الصديقان إنقاذه، لكنهما فشال. قال أحدهما، هيا نطلب من الفيلة أن تشرب كل الماء حتى ينفد،  نجحت الحيلة، 

ونجا من الغرق بفضل ذكائ صديقه، ما أجمل اإلخالص.

........................................................................................................................الخطأ

........................................................................................................................التصويب
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فقرات االستماع   

 االختبار )١(: 

»)النجاُح صعٌب، لكنه ليَس ُمستِحياًل(. هذه عبارُة الِمْصريِّ معاوية الديب الذي ساَفَر  وهو طفٌل مَع أسرتِِه إلى أمريكا؛ 

ا، فرَفَض بشكٍل حاسٍم أن يستسِلَم لهِذِه  أُْسرتُه فقيرًة ِجدًّ العديَد من الصعوباِت، كانَت  أِخيه، وهناك واَجَه  بسبِب مرِض 

، وأصبََح أصغَر   َم جهاًزا للتدريِب الرياضيِّ الظروِف، ووثَِق بنفِسه وبُقْدراِته، وَعِمَل وعُمُره 10 سنواٍت حتى استطاَع أن يُصمِّ

ِمْصريٍّ يُنِشئُ شركًة في أمريكا«.

 االختبار )٢(: 

»أنا ذلك الطفُل الِذي فكََّك ألعابَُه؛ ِليعِرَف كيَف تعَمُل، أنا ذلك الطفُل الِذي تساَءَل كيَف دَخَل هؤالِء األْشخاُص إلى شاشاِت 

التلفاِز ، أنا ذلك الطفُل الِذي تساَءَل كيَف تَنُمو البَذْرُة الصغيرُة حتَّى تصيَر شجرًة، أنا كلُّ هؤالِء. هِذِه األموُر  أثارْت فضولِي، 

ولم أقتِصْر على التساؤِل فحْسُب، بل ُقْمُت بالبحِث والتجريِب؛ أِلكتِشَف العاَلَم. آه، نِسيُت أن أعرَِّفكم بنفِسي، أنا كلُّ عاِلٍم ُمبِدٍع«.

 االختبار )٣(: 

ُة في رْسِم الشخصياِت، ذاَت مرٍَّة طَلبَِت الُمعلِّمُة من تلميذاِتها التعبيَر  عن  »وفاُء فتاٌة َمْوهوبٌة، وَلَديْها طريقتُها الخاصَّ

)الُمعلِِّم(، ُكلٌّ بأسلوِبه، فرَسَمْت وفاُء شجرًة، وفي ِجذِعها َرَسَمِت الُمعلِّمَة بمالِمَح جذَّابٍة، وَرَسَمْت لهذا الِجذِع فروًعا تَتََدلَّى 

بَْت منها، فقاَلْت وفاُء ِببراَءٍة:  َمتَْها ِللُمعلِّمِة تعجَّ منها ثماٌر ، وفي ُكلِّ ثمرٍة رَسَمْت حرًفا من حروِف اللغِة العربيِة، وعنَدما َقدَّ

بي؛ َفأنا أراِك هكذا، شجرًة تُثِمُر الَمعِرَفَة«. يا ُمعلَِّمِتي، ال تَتََعجَّ

 االختبار )٤(: 

ُث بلُغٍة ال أعِرُفها، فأََشْرُت إليه ِبلُْطٍف أِن اْهَدأْ  »ذاَت يوٍم َمرَّ أماَم بيِتي ولٌد في مثِل ُعْمري تقريبًا، يبدو عليه القلُق، ويتحدَّ

، أَِعيُش بالُقرِب  وانتَِظْر، وأخَرْجُت هاِتِفي، وفتَْحُت موقَع الترجمِة، وأَشْرُت إليه أن يكتَُب، فكتََب: أنا اسمي )ألبرت(، أنا ألمانيٌّ

ويُعلُِّمني  العربيَة  أُعلُِّمه  ِصْرنَا صديَقيِْن،  اليوِم  ذلك  ومنذ  لبيِتِه،  الوصوِل  على  فساَعْدتُه  الطريَق..  نِسيُت  لكنني  هنا،  من 

األلمانيَة، وأَتَْقَن كلٌّ منا لغَة اآلخِر«.

 االختبار )٥(: 

َم القائُد ِفْقراِتها علينا كلٌّ حَسَب ِنقاِط قوَِّته،  ُم فصلُنا اإلذاعَة المدرسيَة ِبعنواِن )أنا أستطيُع(، قسَّ »األسبوَع الُمقِبَل سيُقدِّ

فَوَقَع عليَّ االختياُر  لعرِض ِفْقرِة )هل تعَلُم؟(، جَمْعُت المعلوماِت، وبدأُت أكتُُب: هل تعَلُم أنَّ الُمبِدعيَن والُمختِرعيَن فِشلُوا 

ُر   ي ذكاَءه، ويُطوِّ مرَّاٍت كثيرًة، ولكنهم أعادوا الُمحاَولَة حتى نََجُحوا؟ هل تعَلُم أنَّ ِفْعَل اإلنساِن أشياَء جديدًة كلَّ يوٍم يُنمِّ

ُل للنجاِح؟.. ثم تدرَّبُْت على اإللقاِء«. ُقْدراِته؟ وأخيًرا كتبُت: هل تعَلُم أنَّ اليأَس هو  العدوُّ  األوَّ
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فقرات اإلمالء   

 االختبار )٢(: 

لديَّ  تُقل ليس  اكتِشف مواهبك، وال  ْك باألمل،  يتملَّكك، تمسَّ اليأس  ِثق في نفسك وفي قدراتك، ال تجعل  العزيز،  »ابني 

مهارات؛ فكل إنسان لديه مهارات، ولكن عليه أن يكتشفها، أعرف أن كل األبناء يسألون هذا السؤال: كيف أكتشف مهاراتي؟ 

اإلجابة بسيطة؛ اسأل نفسك: ماذا أُِجيد؟ وابحث عن األشياء التي تحبها وتستمتع بها، بعد ذلك يمكنك أن تُحدِّد«.

 االختبار )٤(: 

خ األخالق،  »هل تدرك قدر الُمعلِّم؟ الُمعلِّم صانع األجيال، والمسئول عن المستقبل، يُنِشئ النفوس، ويبني العقول، ويُرسِّ

هو أب لكل تالميذه، وُمرِشد للحائرين، يكاد يكون رسواًل؛ ألنه يُِضيء للناس طريق الهداية، فُقْم له احتراًما وتقديًرا، ما 

أعظم هذه المهنة!«.
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1 إجابة االختبار

السؤال األول:

)✗( ٣  )✗( 2 	)✓( 1 ◂ضع عالمة )✓( أو )✗(: 
السؤال الثاني:

1 قرد مريض.
2  في الصباح على شفير النهر وجد طارق قرًدا يتحرك ببطء.

٤ على شفير النهر. ٣ الصباح. 
5 طارق – الب - الطبيب.

السؤال الثالث:
2 فطره.  1 متأرجح الفكر.  أ استخرج: 

٤ أجزاء. ٣ مهارة. 

)✓( 2 	)✗( 1 ب ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

حتى  يجربها  وبدأ  مهاراته،  عن  نفسه  جـ أجب:  سأل 

مهارته. اكتشف 

السؤال الرابع:
2 أخصب. 1 تغور.  أ استخرج: 

)✓( 2 	)✗( 1 ب ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

السؤال الخامس:

2 أمجاًدا. 1 نطق.  أ استخرج: 

)✓( 2 	)✓( 1 ب ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

جـ  اكتب: لغة القرآن ورثناها      لغتي العربية أهواها

د أكمل: حرف الهاء

السؤال السادس:

 ماٍض. 1 سار.  أ استخرج: 

 اللف. 2 التلميذان.         

٤ تعاون. ٣ وقت. 
لنه  الياء؛  نصبه  وعلمة  منصوب،  به  1  مفعول  ب أعرب: 

مثنى.

2 فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة.

السؤال الثامن:

؟راءعة،.رئيكمسؤلالخطأ

.رائعة!؟رأيكمسألالتصويب

٢ إجابة االختبار

السؤال األول:

)✗( ٣  )✓( 2 	)✓( 1 ◂ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

السؤال الثاني:

1  في العصر الحديث من الضروري أن يعلم اإلنسان نفسه بنفسه.

2 حرية اختيار مصدر التعلم – تحديد الوقت المناسب للتعلم.
٣ سوء اختيار مصدر التعلم – قلة التفاعل مع اآلخرين.

السؤال الثالث:

2 فرغت.  1 السبيل.    أ 

٤ ملحظاتك. ٣ دفتر. 

)✗( 2 	)✓( 1 ب ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

جـ أجب: تعلم أن ترتيب الولويات سبب النجاح.

السؤال الرابع:

2 الدب. 1 راية.  أ استخرج: 

)✗( 2 	)✓( 1 ب ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

السؤال الخامس:

2 ترادف. 1 ارتياح.  أ اختر: 

)✓( 2 	)✗( 1 ب ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

إلهي جمل الدنيا بحب جـ  اكتب: سأدعو دائًما بدعاء صدق 

د  التعبير الول )رأيت جمالكم بعيون قلبي( أجمل؛ لن الشاعر 

تخيل القلب إنساًنا له عيون.

السؤال السادس:

 مضارع. 1 يتقن.  أ استخرج: 

2 سائحان.        

 فاعل مرفوع، وعلمة رفعه اللف؛ لنه مثنى.

٣ المصريون.

٤  فاعل مرفوع، وعلمة رفعه الواو؛ لنه جمع 

مذكر سالم.

1 خبر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة. ب أعرب: 

2  مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الكسرة؛ ألنه 

جمع مؤنث سالم.
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ميذ
لتل

ح ا
سال

٣ إجابة االختبار

السؤال األول:

)✗( ٣  )✓( 2 	)✗( 1 ◂ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

السؤال الثالث:

2 الجدباء.  1 ارتاب.    أ استخرج: 

٤ الكنز. ٣ القاضي. 

)✗( 2 	)✓( 1 ب ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

جـ أجب:  السارق هوالثعلب، اكتشفه القاضي بالحيلة: فقد 

هدد أنه سيحرق الشجرة.

السؤال الرابع:

2 الوجبات. 1 تعطينا.  أ اختر: 

)✓( 2 	)✓( 1 ب ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

السؤال الخامس:

2 غربت. 1 ظهر.  أ اختر: 

٤ أمر ٣ ترادف.  

التلميذ  دخول  شبه  الشاعر  لن  أجمل؛  الول  ب  التعبير 

الفصول متحمسين بدخول الجيش المنتصر. 

جـ  اكتب: حي المعلم واستعـــــــــــد لما إليه به أشار

السؤال السادس:

 ماٍض. 1 سافر.  أ استخرج: 

2 الحاضرون.        

  فاعل مرفوع، وعلمة رفعه الواو؛ لنه جمع 

مذكر سالم.

٤ لذيذ. ٣ الطعام. 

1 فاعل مرفوع، وعلمة رفعه اللف؛ لنه مثنى. ب أعرب: 

الكسرة؛  نصبه  وعالمة  منصوب،  به  2  مفعول 

ألنه جمع مؤنث سالم.

السؤال الثامن:

تفاألوا.دفأملئشئ،الخطأ
تفاءلوا!! دفءمليءشيء:التصويب

٤ إجابة االختبار

السؤال األول:

)✓( ٣  )✗( 2 	)✗( 1 ◂ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

السؤال الثالث:

2 تأمن.  1 وهب.      أ اختر: 

٤ مجازي ٣ غدران.  

)✗( 2 	)✗( 1 ب ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

القلب وليس  الحقيقي هو جمال  الجمال  أن  جـ أجب:  تعلم 

الوجه.

السؤال الرابع:

2 تستأنس. 1 تجذب.  أ استخرج: 

)✓( 2 	)✗( 1 ب ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

السؤال الخامس:

2 مصيب. 1 الناصحين.  أ اختر: 

٣ أمر.

ب اكتب: مخطئ من ظن يوما       أن للثعلب دينا

)✗( 2 	)✗( 1 جـ ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

السؤال السادس:

2 الباء. 1 يهوى.  أ استخرج: 

٣ أحمد.   الضمة.        

٤ الجمال.   الضمة.

1  مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الكسرة؛ ألنه  ب أعرب: 

جمع مؤنث سالم.

2 خبر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة.
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ميذ
لتل

ح ا
سال

٥ إجابة االختبار

السؤال األول:

)✗( ٣  )✓( 2 	)✓( 1 ◂ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

السؤال الثالث:
2 سقطت.  1 الخلص.    أ استخرج: 

٤ منظر. ٣ كسور.  

)✓( 2 	)✗( 1 ب ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

جـ أجب: البطتان مخلصتان للسلحفاة ومتعاونتان معها.

السؤال الرابع:

2 اعتدال. 1 جميع.  أ اختر: 

٣ القديم.

)✓( 2 	)✗( 1 ب ضع عالمة )✓( أو )✗(: 

السؤال الخامس:

2 ابنكم. 1 أعظم.  أ اختر: 

٣ ترادف.

د: حساِم - مقاِم ب حدِّ

جـ  اكتب:

وأخو الجهالة في الحياة كأنه      ساع إلى حرب بغير حسام

السؤال السادس:

 مضارع. 1 يساعد.  أ استخرج: 

 الفتحة. 2 نشر.         

٤ بين. ٣ تعلُّم. 
1 خبر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة. ب أعرب: 

2  مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الكسرة؛ ألنه 

جمع مؤنث سالم.

السؤال الثامن:

.ذكائ،بأرفئرالفؤرانالخطأ
!ذكاء:بئرفأرالفئرانالتصويب
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 7اسي ا䐣لولاFفF7 اFد اخت.ا7اتنGا6ج 

 
 7FGF' I( ، /G أ.. :ـ'G.7? إ7F' Fؤ'䐣' FلFN : ) G.7g' 7Fاع ( :

: NFN اG HGGأ ( أ  ( 
-   IاG' HN/.7G G  .......................................................... FG 7NF.......................................................... Nا

( /Gg? ?ض )((ü/Gg? Nأ ) (û: /ةN.f' )ار.?F' GاGأ ) 

FFا./   - ' J7اFg ' G.17ا. /F? GF77تNGF N')اNo ' GF'HG FG GFHG N. )            ( 

GFاH6 اGH?GN '0 ).ـ( '  G.17ا. /F?� 
............................................................................................................................................................................................................................... 

 F'7ؤF' ( : NـFا/F' 'N.?.Fا.ـ.GF' 7ـN : ) 
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............................................................................................................................................................................................................................... 
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) OH./GـF' FG )7ر/GـF' )ي䨱7FF' /7FF' ( : /Fا/F' F'7ؤF' : ..أ G/ ، 7أF' 
G. ..7 F? GFا&GFF'. GG.'FG G  (NFN/)?ا/  '7 G/F'N G&1 اG/F?N ، NG.N HGN /71/GFF' FG  FGN GFF

HNل䐣 '  G7GFF ' .7G NFG، /FN Fا.G /F.ا./ '7FF/  .ا '1'7FF 6.'g '  GFF H Fا FFG . G7F.' )7FGا '77F .F.GN
: G/F'N  اN(/NFN) FF FNoا( F7.N .F7GGاN.' FFG GFF?. ، )1ا&gN 7F .7تF' IHFNF' NFFGN ، GFF7.ا 'F N

 .G0(/NFN) F)F ..F7 FF? GF '7N GGF?G I  HFG I/F?  G.F7F HNل䐣 '  G7GFFF GG.'FG GF?GFFF''F. J  ،.ا
G.FF7F  GFFFFF.FH./  IFFF? G?FF6اG ، /NFF7ل7ا䐣 ' /FF7FF' 7FF اF? /FF/'(/FFNFN)  /FFNF 7GFFFF' NFFFGا.F' /F.ا

. J' IF? 77/NFH./N G.7F IF? /NF7ل7ا䐣 ' 7F اF?F' HG  IFF?  اF/N /F.7اGFFF FGG ، /F7FFFا  .ا
N H/G 0F' : G/F'HF Hا G7GFF'N  .ا& (  䐣لFG . HNا ' ' HNا/FFNN G&اN.' FG GF?.N J' J7اFg ' IF? N/F

./IF .اح.FF' HF/FN 
 '䐥ل.ا./ 'GG //N/7Fا .䩆ي '䩆7HFFي :  '.⨱ت) أ ( 

1- IFF?G ( ا/ : )....................................................       ( H7/–  .71-   Nا. ) 
 ( .FاG?.–  //..- IN )          ......................................( :  .7تGF7) 6Gا/ -2
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5 
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- F /F&77'* أFG.GFGـF' /NاGF NـG )دH.HG اعG.7g' صH7 
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 ط.Fًا fخر Gوا7فات اFوF7ة ا䐧لGتحانNة
 

 ))( أF' HGG?.ار'* 'N.fة/ .Gا FNةاG.7ا :

1-   JاG(/NFN) GFل䐣 � NG.N ..............................................................................................................................................  

䐣لG/F?  GN GF (/NFN NFG HNا   -2 '  G7GFF 7Ggا.F/ ( .ا '. ' '1'7F 6.' /7FF ' .................................. 

䐣لG  HG I/? (/NFN)  HNا 7..  ).ـ( '  G7GFF  )7G HN' /7FF� 7G NFGا.F/.ا ' 
............................................................................................................................................................................................................................... 

 ?.'7F' F'7ؤF')OH./GـF' FG 7ر/GـF' Nا.ـGHF?GـF' 7FF'( : :..أ G/ ، 7أF' 
 G7GF J7اFg' /.FN اG/F? ( FG /N/?F ' NFFFاI .ا '7N6G' FFG GFF?N gN IاGGFF'FN '/ F.N FJFFG ، GFNF? 

 'gN'  GFG? *اNHFN' ..7N J' ، '  ا.FF) NFG ?77NG ، 'gN' /GGGFFF' /FF.ا?F' IاGGFFF  NFNN.F' NFFG '/ F.NN
/FF.ا?F' ي䨱> /GGGFF' /GاGGFF ، 'اFG N /GGGFFF'  ي䨱F> IاGGFFF'FF'F ي䨱F> IاGG 'FFF/GGG  /FF.ا?F' ي䨱F>N GFFGGNG

 ،'NHFNا.N.F7' GFا? .FF اF7Fg'.FN.?. HF6G ' )1HF7. GF.F.F7G 7اF  Jا0FGI'  ،ا ?GG7.G.FN IFا /Gا<' 
N FG FGG.G .N7N6N GFF? 7NHN.. ) 

 '䐥ل.ا./ 'GG //N/7Fا .䩆ي '䩆7HFFي :  '.⨱ت) أ ( 
1- IFF?G (*اNHFN' : )......................................                        ( /N//–  *اNF6G'- H  ( '?Gا

 ( &.F/ –<اN77–  /6G?/ )                   .........................................( :  ?ا.F/) 6Gا/ -2

( /Gg? ?ض )((ü( /Gg? Nأ )û: NFN اG GاGأ ) 
- F.ا?F ' IاGGFF 7FgاFF) NFG ?77N J' J.ا  ' ' IF?./GGGFF' /  )         ( 

7FgاF. J ا1H7. GF.F.7G 7( 'H6G ).ـ( ' ?NN.7N GNG � 
................................................................................................................................................................................................................................ 

 ) OH./GـF' FG 7ر/GـF' P7?شF' 7FF' ( : 7Gاn' F'7ؤF':..أ G/ ، 7أF' 
NF/ (HFF?F6FFFF GFFF?FGFF ' J)FF.اFFGFاF  اN?N اGFNF/N(G.GFF  اGFNFFا '

H7. gG (H?6F ' F? 0F '7 '0FG  NFFا.F ' G '6G اGN/اG ي䨱> F? 

 ( .ا//Gا –FاGN6ا  –G/67Gا )   ......................................( : /GFNFا) IFF?G : )أ( .ـ.䨱ي

)((  : HGGأ.................................................... FبN N6F ' HGF(H?6F ' N اG?GFN اGF اG/67NN. 
   ...............................................،  .........................................  䩆.GFGي GGFا GFF' 7GFاN/ : : '7..7ج 䩆.N.F' FGي ).ـ(
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 7اسي ا䐣لولاFفF7 اFد اخت.ا7اتنGا6ج 

: ) /NH/FF' /?'HFF' ( : 7ادسF' F'7ؤF' : ..أ G/ ، 7أF' 

FFGJHFF.?gFا  )  GFFFF.ا1'( ،  ' 䩆?.6GFFFFيN/?FF7'N' .ا '  JN/GاFF6N *1.ا/GFFFF ' NFFFG 'HFF7F. FN6FFF '

 HGF 7GF// .ا ' JN 7>.FNN GGFN7G). 

 : Gا NFN ( أHGGأ  )

1- /GFG (gF 'JH.?) : (7?. ................................................................................. 

2- /GFG (ي䩆?.6GFF ' ) : (7?. ......................................................................... 

 )((HGGي : أ䩆7HFF' ي䩆. (HF7G HG اG. 

GF?GFF' ..................................................... .HGoا*  */76  -1 ' FG>F (HH HG G7') 

2-  HF ' G71 J'/F .................................................................... ( IFF/G G. HH?GG) 
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................................................................................................................................................................................................................................  
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................................................................................................................................................................................................................................  
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 ط.Fًا fخر Gوا7فات اFوF7ة ا䐧لGتحانNة
 

 
G.7g' 7F ( : FNل䐣' F'7ؤF': ) أ.. : اع G/ ،  )7FGF' IـFإ ?G.7' 

( /Gg? ?ض ) أ  (ü( /Gg? Nأ )û: /ةN.f' )ار.?F' GاGأ ) 

-  G H ل䐣 'FFG7?G HH6G GN/F GF F' GNFب76 ?ا ) H H. Gت6اG'N 1اG..' HG NN . )            ( 

: NFN اG HGGأ )(( 
F' GNFب䐣 )HN. HN'N NG 76ل  - ) H H. م䕊F?  ا.FF) ..............................................................................  

N6F' FGNF ..'HH6GF  ).ـ(  IF/.N J NFG7?GFF .ا ' � 
............................................................................................................................................................................................................................... 

 F'7ؤF' ( : NـFا/F' 'N.?.Fا.ـ.GF' 7ـN : ) 
- : / N.f F?Fا 7 ' ا ' 'N?'7G )7./F 'N( G  

 J'HF?F' (–  /G/FGFF nا1. –' ' HG6F ' G NF N–  /N7N6F G7Fا* ' '– ) /G.اn ' 
............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 
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 ط.Fًا fخر Gوا7فات اFوF7ة ا䐧لGتحانNة
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................................................................................................................................................................................................................................  
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( F. ) J0' ...................................... .)g7FF                            (/N7H.G ) GG اG. /GFG ) 
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 ، /G أ.. :'G.7? إFـ7FGF' I(  '7Fؤ'䐣' FلFN : ) G.7g' 7Fاع ( :

: NFN اG HGGأ ( أ  ( 
-  NFNFo ' H G.FFا ' N حN 7F ' H   .............................................................................. G. HGا

( /Gg? ?ض )((ü( /Gg? Nأ )û: /ةN.f' )ار.?F' GاGأ ) 

-   N6F' /F.F'N GFG6 J7اFg  )            ( . NFNNG. /FH.ا1 '

 � HG (7FاGJاFNF? ..FN '0 ا H/FF  ).ـ(
............................................................................................................................................................................................................................... 

 F'7ؤF' ( : NـFا/F' 'N.?.Fا.ـ.GF' 7ـN : ) 
-  ..G'( F? HFN g اGNG / N.'6F ا ?Fا 䨱750 – 100 7ي.7 ' 'N?'7G /GFG ) )ي䨱7F ' / N.'6F '. 

 J'HF?F' (–  � اF' FG- .F/1F /N7'1/F' N– 7FN g IHN G NF I– GF/F) N 
............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................... 

) OH./GـF' FG )7ر/GـF' )ي䨱7FF' /7FF' ( : /Fا/F' F'7ؤF' : ..أ G/ ، 7أF' 
 ، 7F7Fل䐣' / FFN/G ن) /N/اNF7 /FFH. NFFG ت⩊F&اF? /./F7. 0.G0 /N6اGFF' /?Gn' IHN اح.  NFG (

/GFFFF' I/FF' FFFG /F?. اFFGF' اFGG اG/FF.ا?GN اG1HF7F )NFFGF 7F7Fل䐣' 0NGFF7 اFGF' N/FFF'N NFFFG.' /FFN J
NG'NاG  احN7FF ا '.6. � 7G/FF 7ا.F6F' HF7G NFFG /F اح .اNF7F' اGNF) /GN /N/.اFGH  )1اFN . اFFGF .

NFFG NGت. اF' (6. اGGN ، *اGFGFF'N GHFGFF' N/'NN /7/FGFF' )ي䨱/.F'N 7F7GF' /.?GN 77Fل䐣' /.?G 
/ FN/G  اGFG' /FGا?G F7/ 77Fل䐣' FN7&' FF GGF'FG GG1'HF. 7F'.F7. 7F?.FFN اFGG GG.GاNF6 I7GN
 7FG'N) 7.1اF' 

 '䐥ل.ا./ 'GG //N/7Fا .䩆ي '䩆7HFFي :  '.⨱ت) أ ( 
1- IFF?G (7F'.7. : ).................................     ( حN 7F ' GG7G.–  7GFF' GNF  ( .ب.?/ ?FF' GFا  –.7.اح (

 6G ((6.  : )......................................          ( 0GF–  /6– G7  )ا/ -2
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 ( أGاG Gا û: NFN( أGg? N/ )Gg? ?ü/ )))( ض
1- .' /.?G )1اN . /F&ا?F ' 0GاFFH.G7 N.  )         ( 

2-  77Fل䐣 ' / FN/G HG' /FGا?G F7/ /7FF ' HN. Gت. اF' (6.FN7&' FF .  )         ( 
g ).ـ( ' '6G. 77Fل䐣 ' / FN/G 0NG7 '0اGFF� G7 

............................................................................................................................................................................................................................... 

)OH./GـF' FG 7ر/GـF' Nا.ـGHF?GـF' 7FF'( : ?.'7F' F'7ؤF' :..أ G/ ، 7أF' 
 (HN 0F77ا. HG *HGFF7 HF?GF 7F6F') � .ا 'N IاF?NF ' HNا FF. FF? اFF?F.G' HFF +//N7 '0اG ا 'G

GFN/FF. 6NFF?Fا ' JاFF7FGF FFFGGN g NFFF.F' /FFN7GHn 䐣لNFF6ا7 ' ' FFFG ('7FF6F 'N IاFF?NF' Jل䐣 7FFF0N، 
 7.f /F. FG /G?7ل䐣 ' ?'HF' GF.NF.N ، Iا?NF G/NFا G '  'g/FGGا/䨱ي' GGا F.N (H?6Fا ' /GاF/.  ..1'

H?FF7N 77G NFG  اFF' /.F. IاF?NF ' ?'HFF' FFG اFGي䨱>N GHFFo 'N 7F?GF ' FFG /FGF.NG اF '?'HF' J
7FFGFح  ' FFF? )G?GFFFF 䐣ل?FFNا/' g' .ا 7FFGF gت FFF. NFFFG اFF?NF' HNاFF7F g  FF/ Iا)  .'/.FFGا FFFNF? FFFGFN ا '

䨱>N /FG7FيGا ' 8'7G'. ) 
 '䐥ل.ا./ 'GG //N/7Fا .䩆ي '䩆7HFFي :  '.⨱ت) أ ( 

1- IFF?G (7تGF : )....................................................                        ( HFFF–  G77F– H/.?F ) 
6G (/N7GH.  : )............................................                   ( /N1Nا/ -2 76–  /N67?– /GGG ) 

 )((HGGأ : NFN اG 
-  JN/. 6N?N J' J7اFGF FGGN g.........................................  N.........................................  

7FGF( . ).ـ(  ' Hg. FG 7F0 /6N . (H?6F ' /NF NF?اF.. Iا '  ..7N 
................................................................................................................................................................................................................................ 

 ) OH./GـF' FG 7ر/GـF' P7?شF' 7FF' ( : 7Gاn' F'7ؤF':..أ G/ ، 7أF' 
 FFFFFFG /FFNFF.7F?FF ' /F>FFFF '  FF? حgFFF7NGHFN N1اFGFG'N 

.' '7FNFG NF.اN/ HNF 0F?  F اGF  1NاG.NF6 NF 7GFGFا

 ( 䩆G/ 7N– 6F 7N17N. – 6FHNFF 7Nي 6F)   ......................................IFF?G (FGF    : ) : )أ( .ـ.䨱ي
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6F' HNF 0F?. / N.7?Fا?HGG:  ' 7 أ( )) ' />FF............................................................................ 

  '7..7ج 䩆.N.F' FGي : ( ـ.)

ا :  - 'GN.6. ............................................................................ 

: ) /NH/FF' /?'HFF' ( : 7ادسF' F'7ؤF' : ..أ G/ ، 7أF' 

ا ، G.7NN? (ن 76ح ' )  'G.تFG H7GF ' NFG 7F.FN NG6F ' 6NGF.F 'F ّ克./  N1/FF ' 7G'6NN ، GF?GFF ا

 G./FN 7F6F � GF?F ' NFGJ'/F 'HF '  G/?7اNN ،JH71/GFF GFF/71ا*   ' 'N). 

 '䐥ل.ا./ 'GG //N/7Fا .䩆ي '䩆7HFFي :  '.⨱ت) أ ( 
1- /GFG (J'/F 'HF ' )  (7?. :.........................................                        ( 'g?G–  'g?اG– H?GG 'g G. ) 

2- /GFG (JH71/GFF '  )GاG?G1 /Gg?N ?HG7G H?  ..................................         ( /G6F '–  GF 䐣ل '– N'HF ' ) 

 :.Gا 䩆. (HF7G HGي '䩆7HFFي  ..أ))(  

1-   /FN/F' 0G7GJHFHG.GFF'. ..................................................... ) . G./F. اG (H ( 

2-   0n 㙉7GFFض. ................................... ?ا  (GN.6'N ،ا G ?6ا?FG 'gا7.' ) '

 IـFإ /FGn' FH/ )ـ.(?G.ـF' : 

-  (GF?GFF ' G./FN G7N1/ NFG /G..FN N6F' .F NFا '. )  

................................................................................................................................................................................................................................  
: )7n'( : ?.7اF' F'7ؤF' : /NFا.F' /FGn' ا QNGا/G .7FF' 7.ـ. ..G' 

 g/اG..'N HG? g. /.GFF ' HF/FF J' FGGN . 
................................................................................................................................................................................................................................  

 '䐥ل.ا./ 'GG //N/7Fا .䩆ي '䩆7HFFي :  .ـ.䨱ي'7Fؤ'F' F/ا䐥' /?'HFF'( : FGلN&gGة/( : 

( ' ) F ) 0.G0FHvGFF ' I /?. .............................. .NF7'1/F ' IHNF  ( 'G.F'- 'G.FاG.F'–  7ا) )                           '
GFF/.ا.FNF? ..FN ...................................... FFN ا ))(  7F.                            ( J'- J' )ا?/ '

( F. ) F6>H ...................................... ./7F.F G/F?                            ( /&G/GFFا 6F?7 .ا '–  )'G/GFF '– )(G/GFF ' ) 
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 'GFF  F? //F.N /F&7'N (.ا.ا* GFا. FNا G'G7?G HH6G GN/Fت6اF' GNF) H H. Gب76 ?ا

 )/Fا/F' ةار...g'( اعG.7g' 7F 

 H Gn' J' /F.?N FG &NNFN NFNFoا ' G.HF'N HG6F' HاG. HG  FG اGn G ، HG NFNFoا ' H

 FG ?.اFF' HاGn' H.'/g' J7اF،  G.76. JHF N' GFG6 اFG //' ?NFN GFG ، HFn'N حN 7F' H G. HGNا

 HG6F' F7/F. JN~G.N FGG ' 'F.GF? GGG ، G. /FN N6F' /F.F'  / N ا .F.اNo' (1ا( '䨱/G Jي'

F'NF JN/F.GN 7G>G ' ل䐣7F'N /F7o'  g. /FNGn' *اG، Nي䨱>  اN 7NF?G  J'.F? //.  HاGn '

 NFNFo'GF J7اF) HG N، N ' FG //' IF? GG/F. g Hg. GFG6، 7GFF G GG77. F7/N GFG?. 7ا

  .)/NGo' GFg.'N 
 

 7FG'* أH7F /F&7ص 'G.7gاع



  

  1 

 اإلجابات النموذجية

 1  ( صـإجابة )االختباار األول

 : السؤال األول : )نص االستماع(

إلصرار)أ(   (.)ب( ) .العزيمة وا

لذي عندما يـخسر فـي أي )جـ(  فـي حياته  موقفهو ا

 .يـحزن ويستسلم

 : (التعبري الكتابـي)السؤال الثانـي : 

ألمانة وعدم الغش  ا

ألولـ وأثنـ ا ،  ئهـا  فـي صـاا  يـومش وـ وي   حلصـة ا  ى ـا

ــذور ــ  الا ــة م ـــمعلمة ممموع ــرـ ال ـــمدر ة أحت ل   ،با

لاة بذرة   وطلات م  كل واحدة مـنن  ، وأعطت كل طا

 أن تزرعنا وتـحترها بعد ونر فـي أصيص الزرع لرتى 

ور ونر ، أحترـ   الـمعلمة ماذا حدث للاذور ، بعد مر

رع  ؛  لااـ ما ز منن  م  أتني بورو  جميلـة فكان الطا

ــنن   ــ  وم ــني م ــة نابأت ــاـ جميل ــنن  ،  ات ــ  وم ــني م أت

ا ، الحظت الـمعلمة أثنـ ا  ذلـأ أن 
ً

بأصيص الزرع فارغ

ــي  ــدى( تا  ــذة )ه ــا  ال لمي ــ    ل نا ع ــأ ــدما   ، وعن

رع نـا فأنـا حزينـ ة  بكائنا لت : لم تنات الاذرة الـ  ز قا

لاـاـ هـل تعلمـ   لت الـمعلمة لكل الطا لذلأ. وهنا قا

وهنـا جملـت  أنين قد أعطي    بذوًرا فا دة ال تنات .

لااـ الالت لـت ـالـطا ي أحتـرن الـورو  والنا اتـاـ ، فتا

ألمانة  لااـ : ا جلميالـ طريق الـمعلمة للطا يا بن اتـي ا

ألمانة طريق ا لنما  ا   لفشل.، والغش وعدم ا

 :)القصة القصرية الـمحررة من الـمحتوى( :  الثالثالسؤال 

 .تتاوم -2  .حصل -1)أ( 

 .فـي مسابتة ك ابة التصة وللم يفز بالـمركز األ -1)ب( 

 .ي    قصًصا مرة أجرى -2 

أحد عناصر التصة  تـح و علىلم  أن قص ه)جـ( 

أل ا ية  .ا

 : )النص الـمعلومايت الـمحرر من الـمحتوى(:  الرابعالسؤال 

 .آجلة -2  .أفتلياـ -1)أ( 

 (.)ب( )

 .أولوياته ع  طريق ترتي )جـ( 

 : ـمحرر من الـمحتوى()النص الشعري ال:  اخلامسالسؤال 

 .الـمعلم)ب(  .مرودها)أ( 

 .الاانـي (  –) الـم فانـي )جـ( 

 : )القواعد النحوية(:  السادسالسؤال 

  -1)أ( 
ً

 الواو ؛  هوعالمة رفع امرفوًع  فاعال

لم. األنن  جمع مذكر  ا

2-  
ً

اليا  ألننا وعالمه نصاه ،  ابه منصوبً  مفعوال

لم  .جمع مذكر  ا

  .الالتـي -1)ب( 

 .لوح يـ  -2             

لفالحون يزرعون)جـ(  حلتل ا  .ا

 : )اخلط(:  السابعالسؤال 

جلملة بـخط النسخ مراعًيا قواعد  ي    ال لميذ ا

 .الكلماـوالـمسافاـ بني  ال  ابة

 : )القواعد اإلمالئياة(:  الثامنالسؤال 

لفائز  لذي  –)ا  فابتسم ( –ا

 4  ( صـالثانـيإجابة )االختباار 

 : ال األول : )نص االستماع(السؤ

  .())أ( 

ال  طالع)ب(  ل وح  ا  .السؤا

 .يريد أن ي علم ويطور م  نفسهالذي )جـ( 

 : (التعبري الكتابـي)السؤال الثانـي : 

ألم حنان وعطا   ا

إلنسـان ألم هي أجمـل كلمـة ينطـق بنـا ا فنـي تملـل  ا

حلنــان الــذي ال مليــ ل لــه  والعطــا  الــذي ال ين نــي ، ا

ـــة ا  ـــا والرحم ـــدو  لن ـــ  ال ح ـــية ، ل ـــا را  ـــ ذل حياتن تا

ورة فـي  ـاي ل راحـة أبن ائنـا. تالـ  أ  مـ  العمـر  مسر

ــة  ــطة التام ــي م و  ــا وه ــني عاًم ــ ان أربع ــا بني  عين اه

ووعرها أ و  ناعم ، بشـرتنا بيتـا  صـافية وأ ـناننا 

ــا   ــز ، بيت ــي أع ــأ فن ــ ة يب قل ــة كا ــان إوأل  مكان نس

ــد ــاة .  يعن حلي ــذي ا ـــي ه ــة  أ ف ــنة جميل و  حس ــر ال

ألجالق  حناننا ، ملتفـة  ائمـة التـرا ة ـحنونة تغمرنا با

حلسـنة ،  ألجالق ا الطالع ، قدوة تربين ا على ا يــحانا وا

لسنا  ـــما ــاســت، إذا ابكــل مــ  ي ــم الــدني ا كلن  ، مت تبتس

ريـ  لكـل النـا   وهـذا وصـف ال ، وهي طيا ة تــح  ا

 ي .ـحيات فينا حتنا أ امنا هللا نوًرا ييض وي
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 اإلجابات النموذجية
 

 :)القصة القصرية الـمحررة من الـمحتوى( :  الثالث السؤال

 .ثابت -2  .حلظة -1)أ( 

  .2- ()  (.) -1)ب( 

فـي معرفة ذاته واكتشاف  أبويحني  اعدي )جـ( 

للوحاـ الـمميلة ال   هواي  ه الـمفتلة وذكري با

ل كان ير منا فـي حصة الرتبي ة الفني ة  ف ن ا

 الـمعلمة والزمال . إعماب
 : )النص الـمعلومايت الـمحرر من الـمحتوى(:  الرابعالسؤال 

 .التايحة -2  .يصدر -1)أ( 

 عطر.)ب( 

ألجالق.)جـ(  و  وا ل الر  م  جما
 : )النص الشعري الـمحرر من الـمحتوى(:  اخلامسالسؤال 

  .ثمني)أ( 

 .العربي ة الفصىح)ب( 

رق ـيلغ )جـ(   . الفصىح بـحر أز

 : وية()القواعد النح:  السادسالسؤال 

 .ا م موصول -2  الواو. -1)أ( 

 .2- ()  .() -1)ب( 

 .أمام الطالااـ كرم الـمعلمان الـم فوق نيالـملنـى : )جـ( 

 .أمام الطالااـ كرم الـمعلمون الـم فوقاـاجلمع : 

 : )اخلط(:  السابعالسؤال 

جلملة بـخط النسخ مراعًيا قواعد  ي    ال لميذ ا

 .لكلماـا والـمسافاـ بني  ال  ابة

 : )القواعد اإلمالئياة(:  الثامنالسؤال 

 .الـمؤذن)جـ(   :    )ب(  السما )أ( 

 7 ( صـالثالثإجابة )االختباار 

 : السؤال األول : )نص االستماع(

ريلق)أ(   (.)ب( ) .ا

ل  احث ع ن أن )جـ( يـم  علين ا  جلما حلتيتي ا ي ـفا

 .فتط نـح م على أحد م  وكله الأ و، كل إنسان 

 : (التعبري الكتابـي)ؤال الثانـي : الس

 يوم ال ُينىس 

 يـعمري عشر  نواـ ، أعيش ف، أنا ا يم ) ليم( 

ل وأمـطنطا ، أب مدين ة ي معلمة لغة ـي طاي  أطفا

ألول ـف أكرب منـيويل أجت  إنـملزيية ، ي الصف ا

إل لـمدر ة ا عدا ي ، ال حتت باحلتانة ، ثم با

الب  دائي ة ،وتفوقت فينا ،وجصوًص  ي موا  اللغاـ ـا فا

إلنـملزيية  فأنا مع صغر  ين أجيد اللغة العربي ة وا

ال أنىس ذلأ اليوم ي العام المايض ـوالفرنسية ، ف

لأ  فيه مر ت الذي  ل نا با  ورونا ،وتدهورـ حا

ي ـوف، العالج الالزم  ىمستشفى ل  لتـى الـ،فنتلت إل

فرتة مر نا ال  ا  مرـ جمسة عشر يوًما كان لزاًما 

الايت ، فكان أيب  وأبـي وأج  بشئونعلين ا أن نتوم أنا 

شرتي م  السوق كل مس لزماـ الايت وكنت ي

أ اعد أج  فـي إعدا  الطعام وترتي  الـمزنل ولم 

ال عندما عا ـ أمـي إلـى الـمزنل  تعد إلين ا  عا تن ا إ

 وهي بصحة جيدة.

ا  ياحي  
ً

ا ، وذلأ حلأ للغاـ حليم أن أصاح مرود

إتتا  ي لنا.   ـنو
 :)القصة القصرية الـمحررة من الـمحتوى( :  الثالثالسؤال 

 .صرف -2  .ترتا  إليه النفس -1)أ( 

 2- (.)   (.) -1)ب( 

 )جـ( ل رثة قصورها ومعابدها.
 : )النص الـمعلومايت الـمحرر من الـمحتوى(:  الرابعالسؤال 

 عر ية. -2   .نسرف -1)أ( 

 الطعام والشراب.)ب( 

حيث تـمد أن النا  يب مصر يصنعون أنواًعا ( )جـ

حللوى وغ ها م  أنواع  مخ لفة م  ال عأ وا

ألعيا .  الطعام الـمعربة ع  الفر   با
ً

ال  اح فا
 : )النص الشعري الـمحرر من الـمحتوى(:  اخلامسالسؤال 

 منً ا.)ب(   )أ( يش  ثمني.

 )اللغة العربي ة كزن(.)جـ( 

 : (النحوية )القواعد:  السادسالسؤال 

  -1)أ( 
ً

 الواو. -2  .فاعال

. -2 .الـم فوقني -1)ب( 
ُ

 الطايا اـ

لذي  يـم ندون يب  رو نم يـحانم )جـ(  الطالب ا

 الـمعلمون.  

 : )اخلط(:  السابعالسؤال 

جلملة بـخط النسخ مراعًيا قواعد  ي    ال لميذ ا

ريط والـمسافاـ بني   .الكلماـا

 : (الئياةاإلم)القواعد :  الثامنالسؤال 

 الـمدفأة. )جـ( )ب( أن.   ان نا . ) أ (
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نماذج الشاطر ا䐧لسترشادية 䐧لختبارات نصف العام في مادة اللغة العربية للصف الخامس 
ا䐧لبتدائي معدلة طبًقا 䐢لخر تحديث لمواصفات الورقة ا䐧لمتحانية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

ملحوظة : طبًقا 䐢لخر تحديث يبدأ ا䐧لختبار بسؤال ا䐧لستماع ، وعلى ولي ا䐣لمر أو المعلم قراءة النص 
على التلميذ قبل أن يجيب التلميذ عن السؤال . وقد وضعنا نصوص ا䐧لستماع بعد نهاية ا䐧لختبارات مرتبة 
بنفس ترتيب ا䐧لختبارات ، أى أن نص ا䐧لستماع )٢( هو نص ا䐧لستماع الخاص با䐧لختبار الثاني ، وهكذا . 

ا䐧لستماع - استمع إ䑉ل النص ، ثم تخير ا䐥لجابة الصحيحة : ١

التعبير الكتابي : ٢

) المباراة - المدرسة - حادث سيارة ( )  أ  ( أصيبت نور في : 
) الكسل - الحماس - اليأس ( )ب( تشجيع المعلمين والت䐧لميذ لنور جعلها تشعر بـ : 

)جـ( إذا حاولت أداء عمل ما وفشلت في المرة ا䐣لولى ، فماذا ستفعل ؟

تخيل أنك ولد اسمه » باسم « أو بنت اسمها » أميرة « ، واكتب سيرتك الذاتية مستعينًا بالتحليل الذي 
أمامك ، فيما 䐧ل يقل عن ث䐧لثين كلمة .

العنوان : 

من أنا ؟
٭ باسم / أميرة من ا䐥لسكندرية ، تسع سنوات .

- أخ كبير . ٭ ا䐣لسرة أربعة أفراد : 
- ا䐣لم طبيبة . - ا䐣لب ضابط . 

رحلتي الدراسية
٭ حضانة - مدرسة ابتدائية .

٭ يحب العزف والرسم والتلوين .
٭ يلعب السباحة ، وفاز بالميدالية الذهبية في البطولة .

حلمي
٭ عازف أو فنان أو بطل رياضي .

يوم صعب
٭ معرض اللوحات ، واختيار أجمل لوحة .

ا䐧لختبار ا䐣لول
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اقرأ النص ا䐣لدبي ا䐢لتي ، ثم أجب : ٣

اقرأ النص المعلوماتي ا䐢لتي ، ثم أجب : ٤

» في أحد ا䐣ليام نظمت الحيوانات سباًقا ، فانضم إليها جمل أعرج للمشاركة فيه ، فسخر منه القرد . 
بدأ السباق فانطلقت الحيوانات بسرعة ، وكان الجمل يبذل جهًدا كبيًرا ل䐧لستمرار رغم تأخره عن البقية ، 
وفي الطريق توقفت الحيوانات عند نهر لتشرب وترتاح قلي䐧ًل ، أما الجمل فواصل الركض بقوة حتى فاز 
ا أن تكون سليًما ،  ّ克لعرج ، فرد الجمل مبتسًما : ليس مهم䐣ل أصدق أنك فزت أيها ا䐧 : بالبطولة ، فقال القرد

بل المهم أن تكون لديك إرادة قوية « .
)  أ  ( استخرج من الفقرة :

٢ - مضاد » ضعف « :  ١ - مرادف » عزيمة « :  
)ب( ضع ع䐧لمة )✓( أوع䐧لمة )✗( :

 )       ( ١ - ا䐥لرادة القوية تؤدي إلى النجاح . 
)       ( ٢ - انضم حصان أعرج للمشاركة في سباق الحيوانات . 

)جـ( ما رأيك في تصرف القرد ؟

ويبنون   ، السنة  مدار  على  الثلوج  تغطيها  وب䐧لدهم   ، القطبية  ا䐣لماكن  في  ا䐥لسكيمو  شعب  يعيش   «
بيوتهم من الثلج ، ويجعلون لها أبواًبا صغيرة ، فيزحف الواحد منهم على ركبتيه لدخول منزله . المنزل من 
الخارج يشبه السلحفاة ، أما من الداخل فإن ا䐥لسكيمو يجعلون فيه رفوًفا من الثلج ، يضعون عليها أدواتهم ، 

وله من ا䐣لعلى فتحة لتجديد الهواء ، وينام ا䐥لسكيمو على سرر من الثلج أيًضا « . 
)  أ  ( تخير ا䐥لجابة الصحيحة مما بين القوسين :

) إص䐧لح - تغيير - تفتيت (  ١ - معنى » تجديـد « : 
) الطوب - الزجاج - الثلج ( ٢ - بيوت ا䐥لسكيمو مصنوعة من : 

)ب( ضع ع䐧لمة )✓( أو ع䐧لمة )✗( أمام العبارة ا䐢لتية :
- يعيش شعب ا䐥لسكيمو في ب䐧لد حارة .  
)جـ( اذكر عادة تميز شعب ا䐥لسكيمو عن غيره من الشعوب ، كما فهمت من الفقرة .
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اقرأ ا䐣لبيات ، ثم اختر ا䐥لجابة الصحيحة : ٥

القواعد النحوية : ٦

الخط - اكتب بخط النسخ : ٧

حملنـاك يـا مصـر بيـن الحنايا
عشــقناك صــدًرا رعانــا بــدفء
ســيبقى عبيــرك بيــت الغريــب

وبيــن الضلــوع وفــوق الجبين
ــن ــا زمــان الحني ــال فين وإن ط
وسيف الضعيف وحلم الحزين

) نسيناك - أحببناك - كرهناك ( )  أ  ( معنى » عشقناك « : 
) فضل العلم - أهمية المال - حب الوطن (  )ب( يعبر الشاعر عن : 
) حقيقي - مجازي ( )جـ( البيت ا䐣لول تعبير : 

» النحلة حشرة نافعة ، تمتص رحيق ا䐣لزهار وُتخِرج عس䐧ًل فيه شفاء للناس ، ويعيش النحل في الجبال 
وا䐣لشجار أو في الخ䐧ليا التي يصنعها له ا䐥لنسان « .

)  أ  ( استخرج من الفقرة :
 : :  ، ع䐧لمة رفعه   ١ - مبتدأ  
 : :  ، ع䐧لمة رفعه   ٢ - فاع䐧ًل  

)ب( تخير الصواب مما بين القوسين :
١ - كلمة » حشرة « في الفقرة تعرب :  ) خبًرا - فاع䐧ًل - مفعو䐧ًل به ( 
) مبتدأ - مفعو䐧ًل به - فاع䐧ًل (  ٢ - كلمة » رحيق « في الفقرة تعرب : 

) جـ( » تفوقت التلميذات - اجتهدن في الدراسة « . اربط بين الجملتين باسم موصول مناسب .

الشتاء فصل الخير ، يسقط فيه المطر فيكثر النماء .

ا䐥لم䐧لء : ٨
اكتب ما يملى عليك مراعًيا استخدام ع䐧لمات الترقيم في مواضعها المناسبة .
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ا䐧لختبار الثاني

ا䐧لستماع - استمع إ䑉ل النص ، ثم ضع ع䐧لمة )✓( أو ع䐧لمة )✗( : ١

التعبير الكتابي - أكمل القصة القصيرة ا䐢لتية والتحليل التالي : ٢

)  أ  ( كل إنسان لديه موهبة ومهارات خاصة . 
)ب( كل الناس يدركون ما لديهم من مواهب ومهارات . 

)جـ( يجب على ا䐥لنسان أن يسعى 䐧لكتشاف ذاته . 

البحر،  شاطئ  إلى  للذهاب  أسرتي؛  مع  ا䐥لسكندرية  مدينة  إلى  سافرت  الماضي،  الصيف  في   «
وا䐧لستمتاع بالمناظر الطبيعية، ومياه البحر الصافية. كنا نجلس على الشاطئ، وشاهد أبي من بعيد طف䐧ًل 

يصارع ا䐣لمواج كأنه يغرق، فأسرع أبي 

 . » 
١ - العنوان المناسب للقصة : 

 : ٢ - الشخصيات 
 : ٣ - المكان 
 : ٤ - الزمان 
 : ٥ - المشكلة 
 : ٦ - الحل 
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اقرأ النص ا䐣لدبي ا䐢لتي ، ثم أجب : ٣
قصته  وتعتبر   ، الكرتونية  الرسوم  من  وغيرها   ) ماوس  ميكي   ( شخصية  مخترع  هو  ديزني  والت   «
واحدة من أهم قصص النجاح بعد الفشل المتكرر . فقد كان يعمل في الصحافة وتم طرده ، وكان سبب 
طرده هو أنه ليس لديه أفكار مبتكرة . وبعد طرده لم ييأس ، لكنه حاول مرة أخرى وتمكن من إنشاء أول 
يفقد عزيمته وواصل كفاحه وطموحه  ، لكنه لم  المتحركة ، وتعرض مشروعه ل䐥لف䐧لس  شركة للرسوم 

حتى أسس هو وأخوه شركة ) والت ديزني ( التي تحولت بعد ذلك إلى شركة ا䐥لنتاج ا䐣لكثر شهرة « .
)  أ  ( تخير الصواب مما بين القوسين : 

) يأمل - يقنط - يتحمس ( ١ - معنى » ييأس « : 
) مقلدة - جديدة - محدثة ( ٢ - مضاد » مبتكرة « : 

)ب( ضع ع䐧لمة )✓( أو ع䐧لمة )✗(  :
١ - شركة » والت ديزني « لم تحقق شهرة واسعة .  

٢ - نتعلم من » والت ديزني « ا䐥لصرار على النجاح . 
)جـ( لماذا تم طرد » والت يزني « من مجال الصحافة ؟

اقرأ النص المعلوماتي ا䐢لتي ، ثم أجب : ٤
عن  تختلف  التي  الكواكب  طبيعة  لنا  يكشف  العلم  يزال  و䐧ل   ، حولنا  من  الكون  طبيعة  ا䐧لخت䐧لف 
بعضها ، فمث䐧ًل كوكب عطارد هو أسرع الكواكب دوراًنا حول الشمس ، وكوكب الزهرة هو أشد الكواكب 
لمعاًنا وهو أسخن كواكب النظام الشمسي حيث تبلغ درجة حرارة سطحه أكثر من ٦٠٠ درجة مئوية ، 
وكوكب المشتري أكبر الكواكب حجًما وكتلة ، وكوكب زحل أبرد الكواكب ؛ إذ تبلغ درجة الحرارة فيه 

٦٠٠ درجة تحت الصفر . إنه ا䐧لخت䐧لف الذي فطرنا الله عليه وجعله سنة الحياة « .
)  أ  ( تخير الصواب مما بين القوسين : 

) وهبنا - خلقنا - أعطانا ( ١ - معنى » فطرنا « :  
) عطارد - المريخ - زحل ( ٢ - أبرد كواكب المجموعة الشمسية هو كوكب :  

)ب( ضع ع䐧لمة )✓( أو ع䐧لمة )✗( أمام العبارة ا䐢لتية :
- ا䐧لخت䐧لف سنة الحياة التي فطرنا الله عليها .  

)جـ( ما أسرع الكواكب دوراًنا حول الشمس ، كما فهمت من الفقرة ؟
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اقرأ ا䐣لبيات ، ثم أجب : ٥
الوطن يحيا  صاحبي  يا 
أرواحنـــا لـــه  بعنـــا 

السكن وهو  الفدا  نحن 
مـن غير خـوف أو حزن
تستكن 䐧ل  يدي  فذي  د  الفــــــــــؤا    في  عزم  وبكل 

)  أ  ( جمع » الفؤاد « :  ) الفوائد - الفائد - ا䐣لفئدة (
)ب( يبيع الشاعر روحه للوطن بغير :  ) رضاه - خوف أو حزن - إرادته (

ا .   ّ克لبيات تعبيًرا مجازي䐣جـ( استخرج من ا(
القواعد النحوية - اقرأ الفقرة ، ثم أجب : ٦

» الماء نعمة عظيمة ، يعيش عليه ا䐥لنسان، و䐧ل غناء عنه لكل الكائنات الحية. ويجب أن نحافظ عليه 
و䐧ل نسرف في استخدامه، وهذا واجبنا جميًعا « .

)  أ  ( استخرج من الفقرة السابقة :
 : :  ، وبين نوعه   ١ - جمًعا  
 : :  ، وع䐧لمة رفعه   ٢ - فاع䐧ًل  

)ب( تخير ا䐥لجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
١ - كلمة » الماء « :  ) مبتدأ - خبر - فاعل ( 
٢ - كلمة » نعمة « :  ) فاعل - مبتدأ - خبر ( 
) جـ( » قرأ التلميذ  «.  أكمل بمفعول به مناسب واضبط آخره .

الخط - اكتب بخط النسخ : ٧
العلم يبني بيوًتا 䐧ل عماد لها .

ا䐥لم䐧لء - اختر ا䐥لجابة الصحيحة : ٨
١ - كم رحلة ستقوم بها هذا العام   ) . - ! - ؟ - : ( 
٢ - قالت ا䐣لم  القراءة مفيدة .  ) : - ! - ؟ - . (

٣ - ما أروع النظام   ) ؟ - . - ، - ! ( 
٤ - رجع ا䐣لب من عمله   ) مسآ - مساًء - مساًءا - مسائن (
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ا䐧لستماع - استمع إ䑉ل النص ، ثم تخير الصواب مما بين القوسين : ١

اقرأ النص ا䐣لدبي ا䐢لتي ، ثم أجب : ٣

التعبير الكتابي : ٢

) النجاح - الفشل - الكسل ( )  أ  ( النظام من أهم وسائل : 
) غير المهمة - ا䐣لكثر أهمية - ا䐣لقل أهمية ( )ب( عندما نحدد أولوياتنا نبدأ با䐣لمور : 
) غير المفيد - العمل - الرياضة ( )جـ( 䐧ل تضيع وقتك وجهدك في : 

» سمع الثعلب المكار صياح الديك وهو فوق الشجرة ، فحاول خداعه قائ䐧ًل : 
لقد خفق قلبي لهذا الصوت العذب ، ولذلك أريد أن أبدأ معك عهًدا جديًدا ونصبح 
صديقين ، فانزل إلي兎ّ لنتعاهد على المحبة والس䐧لم . فقال الديك : أنت محق ، ولكن 
انتظر قلي䐧ًل فهناك كلب قادم ليكون ثالثنا في هذا العهد . وما إن سمع الثعلب أن هناك 

كلًبا قادًما حتى فر هارًبا ، ونجا الديك بهذه الحيلة الذكية « .

» للسيارات مميزات وسلبيات « ، ناقش هذه الفكرة من خ䐧لل استخدام التحليل التالي :
- مقدمــة : من أهم ا䐧لختراعات التي غيرت وجه العالم .

- مميزات : تسهيل الحركة والتنقل - تسهيل نقل البضائع .
- سلبيات : ا䐥لصابة ببعض ا䐣لمراض - ارتفاع الضجيج في المدن .

- خاتمــة :  بالرغم من وجود وسائل النقل التقليدية التي 䐧ل تلوث البيئة ، فإننا 䐧ل يمكن أن نستغني عن 
السيارات في الوقت الحالي .

ا䐧لختبار الثالث
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اقرأ النص المعلوماتي ا䐢لتي ، ثم أجب : ٤

)  أ  ( تخير الصواب مما بين القوسين :
) الصورة - الطريقة - الحديقة (  ١ - معنى » الحيلة « : 
) الديك - الشجرة - الكلب ( ٢ - خاف الثعلب من : 

)ب( ضع ع䐧لمة )✓( أوع䐧لمة )✗( :
١ - كان الثعلب صادًقا في ك䐧لمه مع الديك .  

٢ - نجا الديك من الثعلب بحيلة ذكية . 
)جـ( ما الحيلة الذكية التي نجا بها الديك من الثعلب ؟

» يعتبر الشعب الماليزي من أكثر الشعوب ا䐥لس䐧لمية تطوًرا . ومن أغرب عادات الشعب الماليزي 
المعاملة الخاصة للطفل حديث الو䐧لدة ، كتغطيته بسبعة أغطية مختلفة وفي كل يوم يتم إزالة أحدها حتى 

يبقى غطاء واحد فقط في النهاية . ويشتهر الماليزيون أيًضا بالمأكو䐧لت الحارة « . 
)  أ  ( تخير الصواب مما بين القوسين :

) الشعاب - ا䐣لعشاب - الشعوب (  ١ - جمع » الشعب « : 
) الحارة - البحرية - النباتية ( ٢ - يشتهر الماليزيون بالمأكو䐧لت : 

)ب( ضع ع䐧لمة )✓( أو ع䐧لمة )✗( أمام العبارة ا䐢لتية :
- لكل شعب عاداته التي تميزه .  

)جـ( ما أغرب عادات الشعب الماليزي ، كما فهمت من الفقرة ؟

اقرأ ا䐣لبيات ، ثم اختر ا䐥لجابة الصحيحة : ٥
يا مصر ، أرضك تبر
نهر بَسـْهلك  يجري 
ّ児يـا حمـام النيـل غن

واديك مهد العظات
عـْذب فسـيٌح ُفرات
النشـيد مطرًبـا حلو 
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القواعد النحوية - اقرأ الفقرة ، ثم أجب : ٦

الخط - اكتب بخط النسخ : ٧

» تنعم أرض مصر بالكثير من الخيرات ، ومنها الغاز الطبيعي الذي تستخرج مصر منه كميات  كبيرة 
حيث إنه مصدر مهم للطاقة « .

)  أ  ( استخرج من الفقرة :
 : :  ، حرف جر   ١ - اسًما موصو䐧ًل  
 : :  ، نوعه   ٢ - جمًعا  

)ب( تخير الصواب مما بين القوسين :
١ - كلمة » أرض « تعرب :  ) مبتدأ - خبًرا - فاع䐧ًل ( 
) الفتحة - الكسرة - الياء (  ٢ - كلمة » كميات « مفعول به منصوب وع䐧لمة نصبه : 

) جـ( » هذا هو الذي فاز بالجائزة « . اجعل الجملة للجمع .
 

) نحاس - ذهب - حديد ( )  أ  ( معنى » تبر « : 
)ب( وصف الشاعر نهر النيل في البيت الثاني بأنه 

ا .  ّ克لبيات تعبيًرا مجازي䐣جـ( استخرج من ا(

الحياة كفاح ، يفلح فيها المجتهدون .

ا䐥لم䐧لء - اختر ا䐥لجابة الصحيحة : ٨
١ - ما عدد الت䐧لميذ في الفصل   ) ! - ؟ - . - ، ( 
٢ - ما أروع الحرية   ) ؟ - ! - : - ؛ (

٣ - ا䐥لرادة القوية  إلى النجاح .
) تأدي - تؤادي - تئودي - تؤدي (   

٤ - الصدق صفة حميدة . كلمة » الصدق « تبدأ بـ :
) ألف وصل - همزة قطع - همزة مد - أل قمرية (  
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ا䐧لستماع - استمع إ䑉ل النص ، ثم ضع ع䐧لمة )✓( أو ع䐧لمة )✗( : ١

اقرأ النص ا䐣لدبي ا䐢لتي ، ثم أجب : ٣

التعبير الكتابي : ٢

)  أ  ( العقل السليم في الجسم السليم . 
)ب( الرياضة تضعف الجسم . 

)جـ( نتعلم من الرياضة الصبر والمثابرة . 

» لغتنا العربية الجميلة من أقدم اللغات الحية في العالم ، وقد أكدت العصور 
الذهبية للعرب أن اللغة العربية لغة علم وأدب وسياسة وحضارة وقد أنتجت إرًثا 
ا زاخًرا بمختلف العلوم والفنون ، هذا با䐥لضافة إلى كونها لغة دين وعبادة ،  ّ克حضاري
ويجدر بنا أن نعتز بها و䐧ل نذوب في لغات الحضارات ا䐣لخرى ونتخلى عن هويتنا . 

فتعل兎ّم ما شئت من اللغات ولكن تمسك بلغتك ا䐣لم « . 

» للتعليم عن بعد مميزات وعيوب « ، ناقش هذه الفكرة من خ䐧لل التحليل ا䐢لتي :
: نظام رسمي مصمم لتنفيذ عملية التعليم عن بعد ، وذلك من خ䐧لل شبكة ا䐥لنترنت . - مقدمة 

- توفير الوقت والجهد . : - المرونة في التعليم .  - مميزات 
- استمرار التعلم في الحا䐧لت الطارئة .  

- حدوث مشك䐧لت تتعلق بشبكات ا䐥لنترنت . : - نقص التواصل ا䐧لجتماعي .  - سلبيات 
- التشكيك في صحة ومصداقية نتائج ا䐧لختبارات .  

: - العالم يتجه نحو التعلم عن بعد لما له من مميزات . - خاتمة 
- التغلب على عوائق وصعوبات الحياة .  

ا䐧لختبار الرابع
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)  أ  ( استخرج من الفقرة :
٢ -مضاد » أحدث « :  ١ -معنى » حقيقتنا وأصلنا « :  

)ب( ضع ع䐧لمة )✓( أو ع䐧لمة )✗( : 
١ - اللغة العربية لغة من أقدم اللغات الحية . 

٢ - 䐧ل ضرر في أن نتخلى عن لغتنا ونعتز بلغات أخرى . 
)جـ( ماذا أكدت العصور الذهبية للعرب ، كما فهمت من الفقرة ؟

 

اقرأ النص المعلوماتي ا䐢لتي ، ثم أجب : ٤
» سيناء الحبيبة جزء غال من أرض الوطن ، وهي تتمتع بطبيعة ساحرة تجذب إليها السياح من كل 
مكان حيث تجمع بين السياحة الترفيهية والثقافية والدينية والع䐧لجية ، وأهلها معروفون بالشجاعة والكرم 

والترحيب بالضيف ، ومن أهم مدنها مدينة شرم الشيخ التي عقد بها الكثير من المؤتمرات الدولية « .
)  أ  ( تخير الصواب مما بين القوسين :

) تبعد - تفرق - تشد وتلفت (  ١ - معنى » تجذب « : 
) الغردقة - شرم الشيخ - رأس غارب ( ٢ - من أهم مدن سيناء : 

)ب( ضع ع䐧لمة )✓( أو ع䐧لمة )✗( أمام العبارة ا䐢لتية :
- أهل سيناء معروفون بالشجاعة والكرم .  

)جـ( ما أنواع السياحة في سيناء ؟
 

اقرأ ا䐣لبيات ، ثم اختر ا䐥لجابة الصحيحة : ٥
ولـي وطـن أعيـش علـى هواه
ومجـًدا أهراًمـا  التاريـخ  َبنَـى 
وعمـًرا أفئـدة  فـداه  ُجِعْلـت 

ولـن أحيـا علـى أرض سـواه
تعلو في سماه الحب  وشمس 
لــه أبنــي وأســعى فــي رضــاه
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القواعد النحوية - اقرأ الفقرة ، ثم أجب : ٦

الخط - اكتب بخط النسخ : ٧

المسافرون  بها  ويهتدي   ، تزينها  التي  كالمصابيح  السماء  في  لك  تبدو  وهي   ، لي䐧ًل  تلمع  النجوم   «
ويحددون وجهتهم ، فسبحان الخالق العظيم « .

)  أ  ( استخرج من الفقرة :
 : :  ، ع䐧لمة رفعه   ١ - مبتدأ  
 : :  ، اسًما موصو䐧ًل   ٢ - ضميًرا  

)ب( تخير الصواب مما بين القوسين :
١ - كلمة » المسافرون « فاعل مرفوع وع䐧لمة رفعه :  ) الضمة - ا䐣للف - الواو ( 
) خبر - فاعل - مفعول به (  ٢ - كلمة » وجهتهم « : 

) جـ( » المسافرون يهتدون بالنجوم « . اجعل هذه الجملة فعلية وغير ما يلزم .
 

) حبه - كرهه - بعده ( )  أ  ( معنى » هواه « : 
) حقيقي - مجازي ( )ب( » بنى التاريخ أهراًما ومجًدا « تعبير : 

)جـ( استخرج من ا䐣لبيات ث䐧لث كلمات لها النهاية نفسها : هواه ،  ،  ، 

احرص على اختيار الصديق الصالح .

ا䐥لم䐧لء - ضع ع䐧لمة الترقيم المناسبة مكان النقط : ٨
١ - الشمس ساطعة  

٢ - متى تشرق الشمس 
٣ - ما أروع ضوء الشمس  

٤ - فتحت النافذة  لتدخل الشمس .
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ا䐧لستماع - استمع إ䑉ل النص ، ثم ضع ع䐧لمة )✓( أو ع䐧لمة )✗( : ١

التعبير الكتابي - اقرأ ، ثم أكمل : ٢

)  أ  ( الجهل هو الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكه المجتمع . 
)ب( المعلم خير مرشد وموجه للنشء . 

)جـ( إعداد جيل واع ومخلص يحتاج إلى معلم واع ومخلص . 

» تخيل أنك ولد اسمه أحمد ، واكتب سيرتك الذاتية مستعينًا بالتحليل الذي أمامك « .

ا䐧لختبار الخامس

من أنا ؟
٭ عشر سنوات . ٭ أحمد من الجيزة . 

٭ ا䐣لسرة خمسة أفراد .

رحلتي الدراسية
٭ حضانة - مدرسة ابتدائية .

٭ يحب تربية الحيوانات .

حلمي
٭ دكتور بيطري .

يوم صعب
٭ يوم مرض قطتي الصغيرة .



1 5 الصف الخامس ا䐧لبتدائي - الفصل الدراسي ا䐣لول         

اقرأ النص ا䐣لدبي ا䐢لتي ، ثم أجب : ٣
» طارق وباسم صديقان متعاونان ، ورغم اخت䐧لفهما في كثير من ا䐣لشياء فإن هذا ا䐧لخت䐧لف يجعلهما 
إعداده حيث  الصديقان في  يتعاون   ، المعلم  إلى  لتقديمه  أو بحث  إعداد مشروع  فمث䐧ًل عند   ، متكاملين 
ُد بها ، فيجمع طارق المعلومات ويكتبها بخط جميل حيث إنه ماهر  ّ兎يستخدم كل منهما مهاراته التي يتفر
في الكتابة ، بينما يقوم باسم بإعداد الرسومات حيث إنه ماهر في الرسم ، وبذلك يخرج العمل جمي䐧ًل 

متكام䐧ًل « . 
)  أ  ( استخرج من الفقرة :
١ -معنى » يتميــز « : 
٢ -مضاد » التشابه « : 

)ب( ضع ع䐧لمة )✓( أو ع䐧لمة )✗( : 
١ - طارق وباسم صديقان متعاونان ومتشابهان في كل شيء . 

٢ - يحتاج كل مخلوق لغيره حتى تتكامل الحياة . 
)جـ( كيف يخرج العمل الذي يتعاون فيه الصديقان جمي䐧ًل متكام䐧ًل ؟

 

اقرأ النص المعلوماتي ا䐢لتي ، ثم أجب : ٤
ل  ّ兎الخوارزمي من كبار علماء الحساب والفلك ، ولقد نبغ في الجغرافيا أيًضا ، وهو أول من فص «
الغرب كبيرهم  منه علماء  أفاد   ، ، فكان عالًما خبيًرا في مجاله  بأساليب منطقية  الحساب والجبر  علمي 

وصغيرهم ، وقد تعددت جوانب نبوغه ، وترك مؤلفات قيمة أشهرها كتاب ) الجبر والمقابلة ( « .
)  أ  ( تخير الصواب مما بين القوسين :

) برع - تراجع - فشل (  ١ - معنى » نبغ « : 
) الفلك والجغرافيا - الحساب والجبر - الفيزياء والكيمياء ( ٢ - فصل الخوارزمي علمي : 

)ب( ضع ع䐧لمة )✓( أو ع䐧لمة )✗( أمام العبارة ا䐢لتية :
- أفاد علماء الغرب كبيرهم وصغيرهم من علم الخوارزمي .  

)جـ( ما أشهر مؤلفات الخوارزمي ؟
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اقرأ ا䐣لبيات ، ثم اختر ا䐥لجابة الصحيحة : ٥
َضم兎ّ الصباح ذا العلم
لــن يســتكين مــرة
نحــن الفــدا وجنــده

دوا : يحيا الوطن ّ児فرد
ِمَحن يوًما  يرى  ولن 
نبقى له طـول الزمن

) العزم - النشاط - التضحية ( )  أ  ( معنى » الفدا « : 
) حقيقي - مجازي ( )ب( » ضم الصباح ذا العلم « تعبير : 

)جـ( استخرج من ا䐣لبيات ث䐧لث كلمات لها النهاية نفسها .   ،  ، 
القواعد النحوية - اقرأ الفقرة ، ثم أجب : ٦

الخط - اكتب بخط النسخ : ٧

» يخرج الصيادون من بيوتهم ومعهم أدوات الصيد ، ويلقون شباكهم في البحر وهم متفائلون بفضل 
الله عليهم ، ثم يعودون آخر النهار شاكرين الله على ما أنعم به عليهم من الرزق الوفير « .

)  أ  ( استخرج من الفقرة :
 : :  ، فع䐧ًل مضارًعا   ١ - فع䐧ًل ماضًيا  
 : :  ، جمع تكسير   ٢ - ضميًرا  

)ب( تخير الصواب مما بين القوسين :
١ - كلمة » الصيادون « فاعل مرفوع وع䐧لمة رفعه :  ) الضمة - ا䐣للف - الواو ( 
) خبًرا - فاع䐧ًل - مفعو䐧ًل به (  ٢ - كلمة » شباكهم « تعرب : 

) جـ( » يشكر الصياد ربه على الرزق - أنعم الله به عليه « . اربط بين الجملتين باسم موصول مناسب .
 

الحمدلله على نعمه التي 䐧ل تعد و䐧ل تحصى .

ا䐥لم䐧لء - اكتب ع䐧لمة الترقيم المناسبة مكان النقط : ٨
١ - يا معلمي  شكًرا لك .

٢ - أحب الفاكهة ، مثل  الموز والتفاح .
٣ - أتعلم اللغات  䐣لتواصل مع ا䐢لخرين . 

٤ - ما أجمل اللغة العربية 
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نص ا䐧لستماع ) ١ ( :
» نور تلميذة مجتهدة ومتفوقة ، أصيبت في حادث سيارة ، ونقلت على إثره إلى المستشفى ، فأسرع 
المعلمون والت䐧لميذ لعيادة نور وا䐧لطمئنان على صحتها . كادت نور أن تفقد الثقة بنفسها وبأنها ستنجح 
هذا العام ؛ 䐣لنها لم تستطع الحضور إلى المدرسة ومتابعة دروسها ، ولكن المعلمين والت䐧لميذ ردوا عليها 
بشكل حاسم بأنها ستستطيع ، فشعرت نور بالحماس وقالت : سأتحدى كل الصعوبات وسأذاكر جيًدا كي 

أحصل على أعلى الدرجات « .

نص ا䐧لستماع ) ٢ ( :
» كل إنسان لديه موهبة ومهارات خاصة تميزه عن غيره ، وهناك من يكتشف تلك الموهبة ويدرك 
حجم ما لديه من مهارات ويعمل على تطويرها واكتساب مهارات جديدة ، وعلى الجانب ا䐢لخر تجد من 
يجهل ما لديه من مواهب ومهارات ، ومثل هذا الشخص يجب عليه أن يسعى 䐧لكتشاف ذاته والبحث عن 

ا䐥لبداع والموهبة بداخله « .

نص ا䐧لستماع ) ٣ ( :
النجاح في  النظام في العمل والتخطيط للهدف وحسن استثمار الوقت فيما يفيد من أهم وسائل   «
الحياة ، فخطط لمستقبلك وحدد أولويات يومك وابدأ با䐣لهم فالمهم ، ودع ا䐣لمور غير المهمة جانًبا ، و䐧ل 

تضيع وقتك وجهدك وترهق ذهنك في أشياء 䐧ل فائدة منها « .

نص ا䐧لستماع ) ٤ ( :
» العقل السليم في الجسم السليم ، هذه المقولة نسمعها كثيًرا في حياتنا اليومية ، وهي صحيحة ب䐧ل 
شك ، فالرياضة تقوي الجسم وتمنح ا䐥لنسان الحيوية والنشاط ، ويتعلم الرياضي الصبر والمثابرة وا䐧للتزام 

بتعليمات مدربه ، ودائًما يتعلم من أخطائه ؛ ليتجنب الوقوع فيها مرة أخرى ، ويسعى لتحقيق حلمه « .

نص ا䐧لستماع ) ٥ ( :
» العلم هو الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكه المجتمع ؛ ليصل إلى غايته ، 
ولكنه يحتاج إلى مرشد يقوده في هذا الطريق ، والمعلم خير مرشد وموجه فهو الذي 
يزرع القيم وا䐣لخ䐧لق وحب الخير في نفوس النشء من أجل إعداد جيل واع مخلص 

قادر على تحقيق المجد 䐣لمته « .

نصوص ا䐧لستماع



 

1 
 

 األول االسترشادي النموذج
 االبتدائي للصف الخامس

 االستماع: السؤال األول 

 .خير اإلجابة الصحيحة استمع ثم ت

  (  الرصاص -الشبكة – مخلبه – الرمح)  أراد األسد قتل الفأر بـــــ. 

  (  الفأر والفيل واألسد -والصياد والفيل رأالف – الفأر واألسد والصياد  – واألسدوالثعلب الفأر ) شخصيات القصة هي. 

 ........................هي :............ الحكمة التي أثبتها الفأر لألسد : أكمل

 التعبير الكتابي :  السؤال الثاني 

 :ا بالصفات الشكلية والشخصية بالجدول مستعين   أكمل الفقرة الوصفية التالية

وصف 

 الشكل
 لون العينين األنف الوجه الشعر القامة
 بني متوسط الحجم أبيض بني ناعم طويل

وصف 

 الشخصية
 حب مساعدة الدقة وااللتزام

 خريناآل

على الحرص  تالميذهعلى  الصبر
 التالميذمصلحة 

واسع   ، مثقف

 المعرفة
"  عمره تيامعلمي في األربعين ، يحمل في قلبه ألبنائه الطالب الحب والعطاء ، المعلم ثالث األبوين "

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

  نص أدبي  :السؤال الثالث

 :اقرأ ثم أجب

ا ما يقفز على الغابات ذات األشجار الكثيفة، كان هناك نهر عميق واسع يقسم الغابة إلى نصفين، وكان القرد كثير   في إحدى 

ليقفز ؛ الضفة األخرى  ا اجتياز النهر إلى تلك إلى الضفة األخرى منه متمني  األشجار التي على أحد جانبي النهر وينظر 

، فوافق التمساح لكنه طلب من القرد أن ه؛ فذهب إلى التمساح وطلب منه أن يحمله على ظهراويلعب على أشجارها أيض  

موافق، لكنني تركت قلبي في الضفة الثانية : وقال -أن التمساح إذا أخذ قلبه فسيموتيعلم  فهو –، فكر القرد أول   يعطي له قلبه

عندما عبرا و، وافق  مم فكر التمساح قليل  . إلى الضفة األخرى ا بأن أعطيك قلبي بعد أن أعبرمن النهر؛ لذلك سأعقد معك اتفاق  

 .ن الهلكا، وبذلك استطاع القرد أن ينجو بنفسه مب  ا، وترك التمساح في الماء غاضرع  هرب القرد، وتسلق األشجار مس

  نجاة ( . –تسلق  –اتفاق  –اجتياز ) : " عبور " : هات من الفقرة السابقة معنى 

     " هرب ( . –وافق  –ذهب  –أخذ )                                : مضاد " رفض 

 :أََماَم َما يَِلي)×( أَْو ( ✓) َضْع َعاَلَمةَ 

  َراد القرد السباحة في النهرأ   .                                                                        (          ) 

 وافق التمساح على طلب القرد               .                                                        (           ) 

 ؟ ما رأيك فيما فعله القرد مع التمساح............................................................. 

   : نص معلوماتي :السؤال الرابع

 :اقرأ ثم أجب 

يَّة   اِلَحةُ للشُّْرِب َوالُمتَاَحةُ بُِسُهولٍَة أََهم ِ ِة، َسَواء   تَُمث ُِل الِميَاهُ الصَّ ِة العَامَّ حَّ تَمَّ اْستِْخدَاُمَها فِي أَْغَراِض الشُّْرِب أَْو االْستِْعَماِل  للص ِ

ِ أَْو إِْعدَاِد الطَّعَاِم، َفتَْحِسيُن إِدَاَرِة الَمَواِرِد الَمائِيَِّة بَِشْكٍل أَْفَضَل يُْمِكنُهُ أَْن يُعَ  ََ النُُّموَّ االْقتَِصاِديَّ للبُْلدَاِن َويُْسِهُم الَمْنِزِلي  إِلَى -ز ِ

ةُ لألَُمِم الُمتَِّحدَِة  -َحد ٍ َكبِيرٍ  ِت الَجْمِعيَّةُ العَامَّ ِ اإِلْنَساِن فِي اْستِْهاَلِك الِميَاِه َوالَمَرافِِق  -َصَراَحة  –فِي تَْقِليِل الفَْقِر، وقد أَقَرَّ بَِحق 

يَِّة بَِشْكٍل ُماَلئٍِم ِلَحيَاتِِه، فَُكلُّ فَْرٍد لَهُ الَحقُّ فِي الحُ  ح ِ ِة َوالَمأُْمونَِة َوالَمْقبُولَِة، َوالَّتِي يُْمِكُن الص ِ ُصوِل َعلَى الِميَاِه الَكافِيَِة َوالُمْستَِمرَّ

 ِ ِ أَِو الَمْنِزِلي  يًّا َوبِأَْسعَاٍر َمْعقُولٍَة َسَواء  لالْستِْعَماِل الشَّْخِصي   .الُحُصوُل َعلَْيَها َماد ِ
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 : اْستِْخِرْج ِمَن الِقْطعَةِ (أ)

 اإلعداد ( . –التحسين  –السهولة  –الصحة )                                  اليسر ": معنى "

 االستهالك ( . –الفقر  –التقليل  –االستعمال )                                : الغنى "" ُمَضادَّ  

 :أََماَم َما يَِلي)×( أَْو ( ✓)َضْع َعاَلَمةَ (ب)

  ِت األَُمُم يَِّة بَِشْكٍل ُماَلئٍِم ِلَحيَاتِهِ أَقَرَّ ح ِ ِ اإِلْنَساِن فِي الِميَاِه َوالَمَرافِِق الص ِ  (      )              .  الُمتَِّحدَةُ بَِحق 

 ....................؟ ................وتقليل الفقر تَْحِسيُن إِدَاَرِة الَمَواِرِد الَمائِيَِّة  العالقة بينما  )ج(

  : المحتوى شعر محرر من  :الخامسالسؤال 

اـــــكْن أوطانهُ مفــــــومن لم ت              فليس له في موطِن المجِد مفخرُ       *        لهُ  خر 

 يتستر   خائن    إال   هو   فما      *         ا لهم في قومِه ناصح    يبنْ  لم  ومن            
 وعنبر مسك في األنام   فذكراه        *         اـــــهل ا حامي   ي أوطانِه ـَومن كاَن ف            

 : الصحيحة اإلجابة خيرت) أ ( 

 (  يفنى – يشقى – بلىي – ىيخف )  : "يبن" مضاد. 

 ؟"  الطيبة باألخالق الجميع يذكره عنه ويدافع وطنه يحميالذي  " التالي المعنى على يدل الذي البيت ما)ب(

........................................................................... 

 :لي ما ياألبيات السابقة  هات من ( ج)

   ا مجازي اتعبير........................................................................... 

 : واعد النحويةالق : لسؤال السادسا

 :لوب أكمل بما هو مط( أ )

  (  اسما موصول   )                                    .فازت في المسابقة ...........رأيت الفتاة       

 ................. (مبتدأ مثنى   )                                                            .ماهران 

 فيما يلي : تخير اإلجابة الصحيحة(ب) 

   (  األمهات   -األمهات   -األمهات   – األمهات  )            المثاليات....................كرمت الدولة 

  (الرئة   –الرئة   –الرئتان  –الرئتين )                             .......................التدخين يؤذي 

 : سمية إلى فعليةحول الجملة اال )ج(

 ........             .....................ب يساعد المرضى  الطبي

 الخط:السؤال السابع 

 .اكتب ما يلي بخط النسخ 

 ِمْن ُكل ِ ُروِحي َودَِمي ِمْصُر الَّتِي فِي َخاِطِري َوفِي فَِمي                        أُِحبَُّها              

............................................................................................................................. 

  : اإلمالء: السؤال الثامن

  :تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

   ( ، -! - 0 -؟ )                                 ا لديككم كتاب 

  (؛  -! -0  -؟)                       الفوائدالقراءة  كثيرة 

   (،  -! - 0 -) :  و قصة           ... اقرأ التلميذ كتاب 
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 ) نص االستماع ( النموذج األول  ) الصف الخامس (            

 

قتل الفأر، توسل الفأر إلى  ا في نوم عميق، ركض الفأر وأيقظه، شعر األسد بالغضب الشديد وأرادبينما كان األسد غارق  

 ؟فيم ستساعدني أيها الصغير. أنا ملك الغابة  : ا ما، سخر األسد من الفأر وقال لهاألسد أال يقتله وقال له: قد أساعدك يوم  

وبعد فترة قصيرة حوصر األسد في شبكة الصياد، فرآه الفأر وتوجه إليه ومزق الشبكة بأسنانه الحادة وأفلت األسد من 

 شكرا لك وأعتذر ألنني سخرت منك". :الصياد، وقال للفأرشبكة 
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 الثانياالسترشادي النموذج 

 االبتدائي للصف الخامس

 .استمع ثم أجب : السؤال األول

 :أمام العبارة غير الصحيحة(X)أمام العبارة الصحيحة وعالمة( )√ضع عالمة 

                                         تتناول الفقرة بعض مميزات اللغة العربية                  )     ( 

  اللغة العربية لها معنى واحد في أسامة كلمة                                                                 )     ( 

 تخير اإلجابة الصحيحة 

  سبعة وعشرون (  –خمسة وعشرون  -ثمانية وعشرون -ا   ) ثالثة وعشرون ....... حرف   عدد حروف اللغة العربية 

  .التعبير الكتابي :السؤال الثاني
  ة :ا بالبيانات التاليسيرته الذاتية ، ساعده ليكملها بنجاح مستعين  صديق لك يريد أن يكتب 

 حلم يريد تحقيقه  موقف ال ينسى معلومات عن الدراسة والهواية األسرة معلومات عن  االسم وتاريخ الميالد 
 الخامس : الصف  أفراد  4 م 2102يوسف ، 

 الرياضيات : المواد المفضلة
 السباحة : الهواية 

الحصول على المركز 

األول في بطولة 

 الجمهورية 

تمثيل مصر في 

 بطولة العالم 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

  .باقرأ ثم أج :نص أدبي  :السؤال الثالث

والتقينا بأهلنا أيام هناك ثالثة  امصر وقد أقمن جازة نصف العام ذهبت أنا وأسرتي إلى قريتنا في صعيدإفي " 

 ن الرجال يرتدون مااكانوا يرتدون مالبس مميزة؛ حيث كللتعرف على أهل القرية الذين  بجولة اوأصدقائنا وقمن
، وكان أهل القرية يرتدين الجالبية والطرحة السوداءنساء القرية فكن  اأم ،يسمى بالجالبية البلدي والعمة والشال

، كانت "الكشك"و"البتاو "كالت اللذيذة منها يث قدموا لنا بعض األحالشديد وحسن الضيافة؛  بالكرمون يشتهر

تزام بالكلمة واللجوء إلى كبار السن لحل لوتقاليده ومنها اال دحيث تعرفنا على بعض عادات الصعي الرحلة ممتعة

 . "الخالفات

 :اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين رخيت ( أ)

 (  هجرة – سفر – تنقل – زيارة)         .:..............."جولة" مرادف 

  (  الغش – الطمع – البخل – األنانية)  .... .....: ......."الكرم" مضاد 

 :أمام العبارة غير الصحيحة (  X)   ةوعالم ،أمام العبارة الصحيحة ) √ ( ضع عالمة )ب(

  أقامت األسرة في صعيد مصر أربعة أيام.                                                                    )     ( 

  يلجأ أهل الصعيد إلى كبار السن عند الخالفات.                                                           )     ( 

 ؟ ما عادات وتقاليد الطعام التي وردت بالفقرة( ج)

           ......................................... 

 . ثم أجب أاقر:نص معلوماتي  : السؤال الرابع

ا يعيش في إنجلترا وأنت م شخص   قد تجعلك اللغات تكلذلك، فمثال   كتمنحا، فاللغات إذا أردت أن تزور العالم كله مجان  "

لزيارته أو تدعوه  ا وقد يدعوك هذا الصديقواجتماعي  ا ا وثقافي   لغوي  جالس في مدينتك، مما يحدث بينك وبينه تبادال  

وقد تنهي الحديث مع هذا الشخص وتتكلم مع ، ، فتنشأ عالقات بين عائلتك وأصدقائك وعائلته وأصدقائهكتأنت لزيار

اللغة لإلنسان كالطائرة ؛ وبهذا يتضح لك أن  وهكذا تنتقل من بلد لبلد وأنت في منزلك ،شخص آخر من بلد آخر

 "د في الوقت الذي تريدهعلى الطيران أينما تر القدرةللمسافر؛ إذ تتيح لك 
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  :حةاإلجابة الصحي خيرت

  (  تكافئ – تساعد -يتعط – تكرم)                                                                         " : تمنح"معنى 

  (  الضعف – المرض – العجز – التعب)                                                                       " :القدرة" مضاد 

 ؟    أي من فوائد تعلم اللغات التالية  لم يرد في الفقرة

 . تعزيز المهارات الرياضية ( –تحسين المهارات اللغوية   -تنمية العالقات االجتماعية  –)توسيع المعرفة الثقافية 

 :أكمل الجملة التالية

 فوائد كثيرة منها : ....................................................م اللغات تعل  ل        

 رشع  :السؤال الخامس
 الشبابا بك     لقيت      قد   كأني        *         يا وطني لقيتَك بعد يأس   و               

 اـــابــــــــاإِلي إذا رزَق السالمة و         *          وكل مسافر سيؤوب  يوما                

 وطابا ه ــــب الزمان    طالَ  وإِن          *          وى ــــوكلُّ عيٍش سوف يط             

 تخير اإلجابة الصحيحة
 (  ينمو – ينتهي – يرجع – يبدأ )                                                             "سيؤوب   " مرادف) أ (

 (  وةق -سعادة  –  حلم – أمل)                                                                    "يأس" مضاد)ب(

 :لي ما ياألبيات السابقة  هات من)ج( 

   اا مجازي  تعبير.................. .................. 

 واعد النحوية واإلمالءالق : السؤال السادس
 :تخير اإلجابة الصحيحة

  "( الفتحة  -األلف -ثبوت النون –الضمة )  فوع وعالمة رفعهرم فاعل "الطبيبان"كلمة  " المريض نحو الطبيبان أسرع 

 " ( الفتحة  -األلف -الكسرة  –الياء )               منصوبة وعالمة نصبها  المثقفينكلمة " المثقفينيحب الناس 

 ضع االسم الموصول المناسب مكان النقط         . 

            فازا   .. ..............وصل المتسابقان 

 ).........................( .  مفعول به منصوب وعالمة نصبه " المؤدبات"كلمة  المؤدباتكافأ المدير :  أكمل

  أكمل بما هو مطلوب بين القوسين 

         (  حول الجملة االسمية إلى فعلية )                                                             المصريون يعملون بجد 

 الخط:السؤال السابع 
 :التالية  جملةالبخط النسخ  اكتب 

 في التأني السالمة ، وفي العجلة الندامة .

.............................................................................................................................. 

 اإلمالء : السؤال الثامن

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 

  (،  -! - 0 -؟ )                                                    .... ما أروع آثار مصر 

  (؛  -! -0 -:)                                  تعاونوا على الخير .. ......قال المعلم 

 (،  -! - 0 -؟ )       ....                                                كم طالب ا في الفصل 
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 نص االستماع ( النموذج الثاني ) الصف الخامس (
 

ى معاٍن عل مفرداتهاتمتاز اللغة العربية بالعديد من المميزات، من أبرزها معاني مفرداتها؛ حيث تشتمل كل مفردة من 
ا من أسماء األسد، واحتواؤها على ثمانية وعشرين قد نقصد بها شخص   مختلفة، فكلمة أسامة مثال   ا، وقد تأتي اسم 

خالف ا لعدد كبير من لغات العالم، كما أنها من أقدم اللغات على سطح حرف ا وهذه األحرف تكتب من اليمين إلى اليسار 
 األرض حيث يزيد عمرها على ألف وستمائة عام.

 











 سمير الغريب.  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب - الفصل الدراسي األول – الصف الخامس –امتحان عربي 

 سمير الغريب.  أوتدريبات وامتحانات مذكرات (الخامس - الرابع - الثالث) الصفوف الجديد المنيج جروب - الفصل الدراسي األول – الصف الخامس –امتحان عربي 

 2023محافظة                                                         امتحان المغة العربية 
 (نصف العام)إدارة                                                            الصف الخامس 

ساعتان ونصف : مدرسة                                                          الزمن
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

االستماع استمع إلى القطعة، ثم أجب : السؤال األول
اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  (أ)
 ( نير كبير– بئر عميق –بحيرة واسعة  ). ...........................................................سقط الحصان في  (1)
         (  اليواء  –الحجارة والتراب -  الماء   ). .......................خرج الحصان من البئر عندما امتأل بـ (2)
: أمام الجممة اآلتية ()أو عالمة  ()ضع عالمة  (ب)
 (                   )   .استسمم الحصان لما حدث لو ولم يفكر في طريقة إلنقاذ نفسو -

التعبير الكتابي : السؤال الثاني
:  كممة60  استخدم عناصر السيرة الذاتية في كتابة سيرة ذاتية عن نفسك، فيما ال يقل عن 

 (طموحي وأحالمي -   موقف ال ُينسى في حياتي  –دراستي -  من أنا؟   )           
 ( عالمات الترقيم– اإلمالء الصحيحة – القواعد النحوية –الخط الواضح )مع مراعاة 

........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

اقرأ ثم أجب  (النص األدبي)القراءة المتحررة : الثالثالسؤال 
 االختالف اعتبار إلى ليصل ذلك يتعدى األمر إن بل الحياة، ُسنة ىو الناس بين االختالف    

 أنو عاقل ينكر وال التكامل، أنواع من نوع ىو االختالف ىذا أن ذلك ،ةالحيا ضرورات من ضرورة
 الناس بين االختالف مظاىر ومن األرض، في عمارإ ىناك كان ما البشر بين االختالف ىذا لوال

  .البشر حياة في دور االختالف في المظاىر ىذه من مظير ولكل فكرية، ومظاىر شكمية مظاىر
:  استخرج من الفقرة السابقة (أ)
. ........................................ (: التشابو)مضاد كممة (2.).............................................. (: قانون الحياة)معنى  (1)
: أمام كل جممة ()أو عالمة  ()ضع عالمة  (ب)
.    )          ( االختالف بين البشر يضر الناس ويسبب مشكالت ليم (1)
 .               )          (االختالف ُسنة الحياة التي فطرنا اهلل عمييا (2)
ما أىمية االختالف بين البشر؟  (ج) 
-  ................................................................................................................................................................................... .
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اقرأ ثم أجب  (النص األدبي)القراءة المتحررة : الرابعالسؤال 
التي تمّيزه عن غيره من الّناس، ويجب عمى اإلنسان الميارات والقدرات وىب اهلل كّل إنسان 

 الّنجاح، وعمى األسر االنتباه إلى أطفاليم حققاكتشاف مواىبو وقدراتو وتنميتيا حّتى ي
  .واكتشاف مياراتيم مبّكرًا وتطويرىا

 تخير الصواب مما بين القوسين   (أ)
 (الضعيف-  الكثير  – السريع – القوي).........................................: "(العديد  )كممة مرادف ( 1)
 ( الماىرون-المير    –الميارة – الماىر) ............................................:(الميارات) كممة مفرد (2)
: أمام الجممة اآلتية ()أو عالمة  ()ضع عالمة  (ب)  

 (             )     . ليس لألسرة أي دور في اكتشاف ميارات األطفال-  
 كيف يتحقق لإلنسان النجاح، كما جاء بالفقرة السابقة؟  (ج)

 -........................................................................................................................................................................................................ ............................ 
النصوص المتحررة اقرأ ثم أجب : السؤال الخامس
لوال المعمم ما كان األطباء      وال تفنـــــن في اإلعمار بناء              -  
 فمكترموه وال تقسوا عميو فما    أىانو غير من في عقمو داء             -  

َواَب ِلمَكِمَمِة الََّتي َتْحَتَيا َخطٌّ ِممَّا َبْيَن الَقْوَسْين (أ)  :اْخَتِر الصَّ
 (  ُعقول –  ِعقال –َعاقل  )  ..............................................................: (عقل)جمع كممة  -  

 :ىات من البيتين (ب)
. ................................................................................................: (سماء )كممة ليا نفس نياية كممة - 1   

ما أىمية المعمم لممجتمع الذي نعيش فيو؟   (ج) 
- ............................................................................................................................................................................................. . 

 اختر اإلجابة الصحيحة                                    (أ)  الظواىر المغوية : السؤال السادس
 (  الواو– األلف –الضمة ).....................................مرفوعة بـ (المعممون)كممة .  الدروسالمعممونيشرح  (1)
 ( الكسرة– الفتحة – الياء )..............................................منصوبة بـ (التمميذات)كممة . التمميذاتكافأ المعمم  (2)
: حدد إعراب ما تحتو فيما يأتي (ب)
 (خبر-  مفعول بو –فاعل )........ .....................................:(الصيادون)كممة .  إلى الشاطئالصيادونذىب  (1)
 (مبتدأ-  مفعول بو –فاعل )................ .............................:(التمميذان)كممة .  ماىران في عمميماالتمميذان( 2)
 ........................ ....................................-. التالميذالمعممينكافأ  :أعد كتابة الجممة بعد تصويب الخطأ (ج)

الخط اكتب بخط النسخ: السؤال السابع  
.                           عامل الناس بأخالقك ال بأخالقيم   

-      .....................................................................................................................................................................................................  

تخير عالمة الترقيم المناسبة: السؤال الثامن  
  (!   _  .   _  ؛    _   ؟    )        ............                  ىل ذىبت إلى المدرسة اليوم ( 1)
 (،   _  :   _   !   _   ؟    )   !ما أروع العمم ............. قال المعمم  لمتالميذ( 2)
  (!   _  ؟   _   .   _    !   )    ............ الواجب عمينا أن ندرك قيمة  العمم( 3)
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     سؤال االستماع                   
  

قطعة االستماع   : السؤال األول
ُيحكى أن حصاًنا قد سقط في بئر عميق ال يوجد بو ماء، كان الحصان عجوزا 

فقرر المزارع أن يردم البئر ويتخمص من الحصان، بدأ الفالح ُيمقي الحجارة 
والتراب في البئر، وفي كل مرة كان الحصان ينفض التراب والحجارة من عمى 

ظيره، وبعد أن امتأل البئر كان الحصان قد وصل إلى سطح البئر ووثب خارًجا 
 .منو، وىكذا لم يستسمم الحصان وخرج من البئر
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 االختبـــار األول

 السؤال األول: استمع إلى النص ثم تخير اإلجابة الصحيحة :

 حصانًا ( –قطةً  –.....   ) كلبًا  في طريقنا للتمرين وجدنا •

 بالرحمة ( –بالعنف  –جميعًا نتصف ............    ) بالقسوة  •

 ما الخطة التي وضعها األصدقاء؟ •

................................................................... 

 السؤال الثاني التعبير الكتابي: 

اختر شخًصا تحبه وصفه مراعيًا عناصر كتابة الوصف من العنوان 

 والمقدمة والوصف الخارجي ووصف الشخصية والخاتمة .

..................... 

............................. .................................................. 

 ...............................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................

................... ............................................................

 ...............................................................................

 ............................................................................... 

..................................... .......................................... 

  .............................................................................. 

 ............................................................................... 
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 السؤال الثالث : اقرأ النص األدبي ثم أجب : 

 حفاة فـــي بحيـــرة، ذات يـــوملأن بطتـــين عاشـــتا مـــع سـ وازعمـ" 

حيــــرة أخــرى، ــى بلإ ـذهباجفــت البحيــرة، وقـــررت البطتـــان أن ت

ــان أن تحمــل ـررت البطتــتــــذهب معهمــا، وقـفاة أن ـلحوأرادت السـ

عة، فتواعـــدا ي بســـربطيئـــة وعـاجزة علـى المشــ نهــــاألالسـلحفاة 

السـلحفاة  ـانا علـــى عصـا وتحمـــل البطتلحفاة بفمهـــأن تقـــبض السـ

رأت  ح فمهـــا، فلمـــاذرت البطتـــان الســـلحفاة أن تفـــتبالعصـا، وحــ

السلحفاة التي قررت الرد على  ـات المنظـــر ســـخروا مـــنالحيوان

 . "الحيوانات وفتحت فمها فسقطت وأصيبت بكسور

 استخرج من الفقرة السابقة

: .............  قادرة :مضاد كلمة :  ............  ,  اقالو :  معنى كلمة  

أأمام العبارة الخط(× )أمام العبارة الصحيحة وعالمة  (√ )ضع عالمة  

.  )  (رفضت البطتان مساعدة السلحفاة في الذهاب إلى بحيرة أخرى  

.                    )  ( اختيار الوقت المناسب مهم عند اتخاذ أي قرار  

 ؟ ــان حمــــل الســــلحفاةقــــررت البطتــلماذا  

......................................................... ............ 

 :  السؤال الرابع : اقرأ النص المعلوماتي ثم أجب

"عبد اللطيف أبو هيف سباح مصري استطاع أن يضع نفسه في مكانة عالية  

ت متميزة في واحدة من أهم الرياضات الهامة حيث حقق العديد من البطوال
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واإلنجازات على مدار مشواره الرياضي والتي يعد من أهمها عبور بحر  

 م ." 1953المانش ثالث مرات محققًا رقًما قياسيًا عالميًا عام 

 : ر اإلجابة الصحيحةتخي

 الصغير (  –الكثير  –)القليل   ..............: " العديدمعني "  •

 سباح (  –مؤلف   –عبد اللطيف أبو هيف ....... مصري . ) كاتب  •

 (  ×( أو )  √ضع عالمة ) 

 السباح عبد اللطيف أبو هيف سعودي الجنسية .      )    ( •

 .المصري "عبد اللطيف أبو هيف"اح اذكر أهم إنجازات وبطوالت السب

.................................................... ..................... 

 اقرأ األبيات ثم تخير اإلجابة الصحيحة : : السؤال الخامس

 لغتي الفصحى لغة الضاد           إرث غاٍل من أجدادي

 شــرفًا بالقـــرآنلغـــة حملــت كــل بيــان           زادت 

 تاريَخا عـذب األمجــاد          ـالديو بـــا زهـــأقرأ فيه

 ار (ح – مالح – حلو)       ": .........        عذبمعنى "  •

 جديد ( –جدي   –) جدتي    د " أجدادي ": ......           مفر •

 متخاذل (  –مذل  –تاريخ اللغة العربية .......           ) مشرف  •

 السؤال السادس القواعد النحوية: 

األم مصدر الحب والعطاء ، تعطى  األم بال حدود ، وتتحمل التعب من 

 أجل سعادة أبنائها . تربي األم أبناءها ؛ ليكونوا مواطنين صالحين."

 ............................. , عالمة رفعه : .......................فاعل : 

 : .............................  , عالمة رفعه : ...................... خبر
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 تخير الصواب مما بين القوسين :

 خبر ( –مفعول به  –كلمة " التعب " تعرب :        ) فاعل  •

 جمع مؤنث سالم (  –جمع تكسير  –) جمع مذكر سالم :كلمة "مواطنين " •

  "اجتهدن في الدراسة . –تفوقت التلميذات  " •

 .اربط بين الجملتين باسم موصول مناسب                

.................................................................. 

 : اكتب بخط الرقعة :السؤال السابع 

 الخير, يسقط فيه المطر فيكثر النماء. الشتاء فصل  

.................................................................. 

 السؤال الثامن :          اإلمــــــــالء 

...................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

......................................................................................  . 

....................................................................................... 
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 االختبـــار الثــانــي

 السؤال األول: استمع إلى النص ثم تخير اإلجابة الصحيحة :

 اإلنسان الناجح ال يتحمل مشقة الطريق.        )    (

 البشرية بشيء.       )    ( الفضول المعرفي ال يفيد 

 ما أهمية االكتشافات العلمية ؟

................................................................... 

 السؤال الثاني التعبير الكتابي: 

اكتب قصة قصيرة شخصياتها حيوانات, مراعيًا العنوان الجذاب, 

والتنوع في تركيب الجمل.عناصر القصة, واختيار المفردات,   

..................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

.......................................................................................  

....................................................................................... 

....................................................................................... 

.......................................................................................  

....................................................................................... 

...................................................................................... 
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 السؤال الثالث : اقرأ النص األدبي ثم أجب : 

ان على حبها ، والتي ترتبط ـ" يعد الجمال من األمور التي فُطر اإلنس

ور ــة إلى األمـي ، هذا باإلضافـه اإليجابـبشكل قوي بعاطفته ، وسلوك

لحيوية كالصحة والسعادة . وحب الجمال ال يقتصر على اإلنسان ، بل ا

ر أنه ال ــر بالذكـة والجمادات ، ومن الجديـات ، والطبيعـيشمل الحيوان

 ةــة نسبيــو مسألـال ، فهـاس الجمـة لقيـة وثابتـتوجد هناك مقاييس دقيق

ر ــة التفكيـة ، وطريقــ ق بالبيئـا تتعلــ؛ ألنهرـتختلف من شخص إلى آخ

 اص  ."والذوق الخ

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 ( زقرُ  –لق خُ  –لم عُ  –)كرم    معنى  فُطر  : .................    •

 الضعف ( –الشقاء  –)األلم     مضاد  السعادة  : .............   •

بم ترتبط قيمة الجمال ؟ 

 ...................................................................... 

 السؤال الرابع : اقرأ النص المعلوماتي ثم أجب : 

والعطاء, فالفالح الريف المصري جميل, والحياة فيه مفعمة بالحب " 

المصري يعمل بجد ونشاط وسط الحقول , ويساعد جاره إذا احتاج 

 انتظار شكر أو جزاء, فما أحلى الريف المصري! "لمساعدته دون 

 استخرج من الفقرة السابقة

 مرادف "ممتلئة" : ................... , مضاد "كسل" : ..................

 (  ×( أو )  √ضع عالمة ) 
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 الفالح المصري يساعد جاره.       )   (

 الريف المصري جميل.              )   (

 ما دور الفالح المصري ؟ 

 ...................................................................... 

 السؤال الخامس: اقرأ األبيات ثم تخير اإلجابة الصحيحة :

 اــداه ـي فــروح            ربـــة الع ــــلغ

 أنـــا أهــــواهـــا             اــــشقهـا أع ــأن

 أنــا أحـميـهـــا            أنــا أرعـــاهـــا

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 أضيعها (  –أهملها  –معنى " أرعاها " :                ) أحميها 

 حـــقيقـــــي(  –"روحي فداها " تعبيــر            ) مجــــازي 

 لغته (  –تقاليده  –يتحدث الشاعر عن                 ) عاداته 

 : كلمة لها نفس النهاية ) فداها , ................ ( أكمل

 السؤال السادس القواعد النحوية: 

المتعلم, لذلك تهتم به الدولة لكل الشعوب, فهو يرفع شأن " التعليم مفيد 

 اهتماًما كبيًرا وتعمل على نشره بين أبنائها رغبة في تقدمها."

 استخرج من الفقرة

 فاعل : ............................. , عالمة رفعه : .......................

 خبر : .............................  , عالمة رفعه : ......................
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 تخير الصواب مما بين القوسين :

 خبر (  –مفعول به  –) فاعل                   " تعرب :      كلمة " شأن •

 جمع مؤنث سالم (  –جمع تكسير  –جمع مذكر سالم  )   كلمة " الشعوب •

   )  التلميذ مخلص في عمله (    ثن الجملة التالية •

.................................................................. 

 السؤال السابع : اكتب بخط الرقعة :

 خير الناس من طال عمره وحسن عمله.

.................................................................. 

 السؤال الثامن :          اإلمــــــــالء 

...................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

  ....................................................................................... 

. ..............................................................................  
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الـــــث االختبـــار الثــ  

 السؤال األول: استمع إلى النص ثم تخير اإلجابة الصحيحة :

 أحمد زويل عالم مصري .                                )       (

 اخترع أحمد زويل المصباح الكهربائي.                 )       (

 ما الجائزة التي حصل عليها أحمد زويل ؟  

....................................................................................... 

 السؤال الثاني التعبير الكتابي: 

نحن نفكر في افتتاح مكتبة جديدة, خطط إلجراء استقصاء  لجمع معلومات  

المناسبة فيما ال يقل عن أربعة أسئلة,  خاصة بالمكان المناسب وأنواع الكتب

 مراعيًا عناصر االستقصاء .

........................................ 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

.......................................................................................  

....................................................................................... 

....................................................................................... 

.......................................................................................  

....................................................................................... 
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 السؤال الثالث : اقرأ النص األدبي ثم أجب : 

ــل يجـب أن بايــة الحيـاة ـي نهالفشـل فـي تحقيـق هـدف معــين ال يعن "

ـة ــون بدايكا لتا اإلنسان دروسـً منهـتخلص جربة يسـل تـذا الفشيكـون ه

ه ــارب فإنــا يكتسـبه من تجــى ماته وإضافة إلـــي حياح فلطريـق النج

رتين وثالثة؛ حتى ــوم رةـــذلك علــــى شــــرف المحاولــة مـل كصيح

دة ـة جديـح، إن الفشـل عبارة عـــن بدايـانتجنـب الفشـل ونحقـــق النجـ

 اح الباهر."تجـارب مختلفة تقود الفـرد نحـو النجتحمـل 

 ختر المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط: ت

 السلوكيات الخاطئة:  نتجنبيجب أن  •

 ندافع عن ( –نبتعد عن  –) نستمع إلى                                   

 ضعيفًا (  –قويـًا  –سريعًا  –)مدهشـًا . باهًرانجح المتفوق نجاًحا  •

 ضع عالمة )√(أو عالمة)×(أمام كل جملة:

 الفشل عبارة عن بداية جديدة تحمل تجارب مختلفة .   )  ( •

 التخطيط للحياة يعتبر من أهم أسس النجاح .            )  ( •

 السؤال الرابع : اقرأ النص المعلوماتي ثم أجب : 

من الوطن, وهي تتمتع بطبيعة ساحرة تجذب   سيناء الحبيبة جزء غالٍ "

ة ــة والثقافيـحيث تجمع بين السياحة والترفيهي مكان إليها السياح من كل

يب ـرم والرحـوالكاعة ــروفون بالشجـة, وأهلها معــة والعالجيــوالديني

ن ــر مــد بها الكثيـرم الشيخ التي تعقـبالضيف, ومن أهم مدنها مدينة ش

 المؤتمرات الدولية."
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 استخرج من الفقرة السابقة

 مرادف " تشد " : ................ , مضاد " البخل " : .................. 

 (  ×( أو )  √ضع عالمة ) 

 )    (                 أهل سيناء معروفون بالكرم.

 )    (                        ينفر السياح من سيناء.

 ما أنواع السياحة في سيناء ؟

.............................................................................. 

 اقرأ األبيات ثم تخير اإلجابة الصحيحة : :السؤال الخامس

 العلم نور بيـن أيـدي           المـرء في كل المطالـب

 والجهل أشبه بالظالم          يحفــه مـن كــل جــانـب 

 العلم يعفي المرء في          األعمال من ثقل المتاعب 

 يجب (  –يعلم  –معنى " يحف ": ......    )يحيط 

 حقيقــــي ( –" العلم نور " : تعبير       ) مجــــــــازي 

 العلم ( –المعلم  –يتحدث الشاعر عن ...........    ) الوطن 

 السؤال السادس القواعد النحوية: 

األطفال محبون للعيد, ففيه يتصافح المتخاصمون, وتصفو النفوس, " 

 "ويساعد الناس الفقير؛ ليفرح بالعيد مثلما فرحوا. 
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 استخرج من الفقرة 

 : ........................... , عالمة رفعه: ........................  خبـــر

 مفعول به : ...................... , عالمة رفعه : ..................... 

 أكمل بما هو مطلوب:

 كرم المدير .............. .                ) جمع مؤنث سالم مع الضبط(

 المباراة.           ) جمع مذكر سالم (حضر ........... إلى 

 قرأت .............  .                       ) مثنـــى (  

 في الدراسة ."  التالميذ اجتهدوا  – تفوق التالميذ"

 .اربط بين الجملتين باسم موصول مناسب                

.................................................................. 

 : اكتب بخط الرقعة :السؤال السابع 

 .................................................               الوطن أعز ما نملك.

 السؤال الثامن :          اإلمــــــــالء 

...................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 
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 ع ـــرابــ ار الـــــاالختب

 الصحيحة :السؤال األول: استمع إلى النص ثم تخير اإلجابة 

 عرف الثعلب أن الديك ضعيف العقل .       )    ( 

 الديك عرف غرض الثعلب.                   )    ( 

 .................... ............................بــم تصف الثعلب والديك ؟

 السؤال الثاني التعبير الكتابي: 

 الفكرة" للتعليم عن بعد مميزات وعيوب ". ناقش هذه 

نظام رسمي مصمم لتنفيذ عملية التعليم عن بعد, وذلك من خالل  مقدم :

 شبكة اإلنترنت. 

 توفير الوقت والجهد. -مميزات : المرونة في التعليم .        

 استمرار التعلم في الحاالت الطارئة.

 سلبيات : التشكيك في مصداقية نتائج االختبارات.

 نقص التواصل االجتماعي . - .نت حدوث مشكالت تتعلق بشبكة اإلنتر

 خاتمة : العالم يتجه نحو التعلم عن بعد لما له من مميزات.

 التغلب على عوائق وصعوبات الحياة . 

 .................................... 

 ...............................................................................

................... ............................................................ 
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 السؤال الثالث : اقرأ النص األدبي ثم أجب : 

" لغتنــا العربيـة الجميلــة مـن أقدم اللغات الحيـة في العالــم, وقد أكدت 

العصـور الذهبيــة للعرب أن اللغـة العربيـة لغــة علــم وأدب وسياســة 

وحضـارة وقد أنتجت إرثًا حضاريًا زاخًرا بمختلف العلوم والفنون, هذا 

باإلضافة إلى كونهـا لغـة دين وعبادة, ويجدر بنا أن نعتز بها وال نذوب 

في لغات الحضارات األخــرى ونتخلـى عــن هويتنا. فتعلم ما شئت من 

 اللغات ولكن تمسك بلغتك األم. "

 استخرج من الفقرة:

 ث ": ................... , مضاد" نتمسك " : ............... معنى" ميرا

 (  ×( أو )  √ضع عالمة ) 

 اللغة العربية من أقدم اللغات الحية.                              )    (

 ال ضرر في أن نتخلى عن لغتنا ونعتز بلغات أخري.          )    (

 فهمت من الفقرة ؟ ماذا أكدت العصور الذهبية للعرب, كما 

 ............................................................................ 

 السؤال الرابع : اقرأ النص المعلوماتي ثم أجب :

من أكثر الشعوب اإلسالمية تطوًرا, ومن أغرب  يعتبر الشعب الماليزي " 

الماليزي المعاملة الخاصة للطفل حديث الوالدة, كتغطيته بسبعة عادات الشعب 

أغطية مختلفة وفي كل يوم يتم إزالة أحدهما حتى يبقى غطاء واحد فقط في 

 النهاية. ويشتهر الماليزيون بالمأكوالت الحارة."

 تخير الصواب مما بين القوسين

 الشعوب ( –األعشاب  –مع "الشعب" :          ) الشعاب ج 
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 النباتية (  –البحرية  –يشتهر الماليزيون بالمأكوالت :        ) الحارة 

 (  ×( أو )  √ضع عالمة ) 

 لكل شعب عاداته التي تميزه.            )    (

 ما أغرب عادات الشعب الماليزي, كما فهمت من الفقرة ؟ 

.................................................................................... 

 اقرأ األبيات ثم تخير اإلجابة الصحيحة : :السؤال الخامس

 يا شمعة في زوايا الصف تأتلق        تنيــر درب المعالي وهـي تحترق 

 ال أطفأ هللا نوًرا أنت مصدره         يا صادق الفجر أنت الصبح والفلق

 فصل ( – تنير –) طريق            معنى "درب" : .....    •

 المهندس ( –المعلم  –الطبيب )        الشاعر يتحدث عن .......   •

 حقيــقــــي ( –)مجــــــــازي   بح تعبير  .........     أنت الص •

 السؤال السادس القواعد النحوية: 

" لقد نجح العلم نجاًحا عظيًما في أن يقدم الكثير من الخدمات التي  

 نحتاج إليها رغبةً في رفاهية اإلنسان.

 استخرج من الفقرة 

 : ........................... , عالمة رفعه: ........................  فاعل

 مفعول به : ...................... , عالمة رفعه : ..................... 

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 فاعل (  –اسم مجرور   –" رفاهية " تعرب                 )   مفعول به 
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 مؤنث سالم (  –تكسير  –" الخدمات " جمع                 ) مذكر سالم 

 :  أنت صديق مخلص. ثن واجمع الجملة التالية

.......................................  ,  ...................................... 

 : اكتب بخط الرقعة :السؤال السابع 

 وباألخالق تجذب القلوب.بالعلم تجذب العقول, 

.................................................................. 

 السؤال الثامن :         

 اإلمــــــــالء

...................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

  ....................................................................................... 
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 (  1نص االستماع رقم ) 

 

" في طريقنا للتمرين وجدنا قطة جريحة ومتسخة تصدر صوتًا ضعيفًا, وفي 

فترة لم تتجاوز دقائق معدودة وضعنا خطة ال تقتصر فقط على عالج القطة, 

وإنما تتضمن توفير مسكن مناسب لها أيًضا, تعاونا جميعًا حتى أنجزنا المهمة, 

مة التي فطر هللا الناس ورغم اختالف طباعنا وميولنا فإننا جميعًا نتصف بالرح 

  عليها "  

 

 

 

 ( 2نص االستماع رقم )

 

يء, ويحرص على ـل شـن كـ" اإلنسان العاقل هو اإلنسان الذي يسأل ع

اكتشاف العالم من حوله؛ ليعرف المزيد واإلنسان الناجح هو الذي يرسم 

 مشقة الطريق, ول لهدفه متحماًل ـده في الوصـا؛ لتساعــخطة يسير عليه

هـــاًل العقبــات التي تقف في طريقــه؛ ويعلـــم أن ي متجاـويواصل السع

الفضول المعرفي هو حجر األساس لكل اختراع وصل لنا اآلن, فالفكرة 

ى اكتشاف علمي جديد ــتبدأ بسؤال, وبالجواب عليها نكون قد وصلنا إل

 ينقذ البشرية من مخاطر كثير كاألوبئة وغيرها. "
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 ( 3استماع رقم ) نص 

 

العالم المصري النابغ " أحمد زويل " عالم كيميائي مصري, شعر 

بنبوغه منذ الصغر فقد كان لديه القدرة على االبتكار واالختراع, فظل 

يبحث عن مهاراته حتى اكتشفها وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء 

على كل  م وذلك عن أبحاثه في مجال " كيمياء الفيمتو" لذلك1999سنة 

 مهاراته حتى نصير مبدعين . "منا أن يكتشف 

 

 

 

 ( 4نص استماع رقم )

 

د في الحديقة ديًكا,  ــام فوجــراح يفتش عن طعـب يوًما, فــلجاع الثع "

ذر, ــمم أن يأكله فتقدم منه بحــل, فصــوعرف أن الديك ضعيف العق

ك الجميل. ـالخيرأيها الديرض ثم قال له: صباح ــمظهًرا الضعف والم

د مني؟ فرد ـا المريض, ماذا تريــفسر الديك وقال للثعلب : أهاًل بك أيه

بخبث: سمعت أن جماعة من الدجــاج تبحــث عن ديـك شجاع الثعلب 

ليكون ملك الدجاج, فتعال معي ألنصبك ملًكا قبل فوات األوان. ومشى 

صل إلى المملكـة, فهجـم الثعلب على مهــل, والديك أمامه يستعجله لي

  الثعلب من الخلف على الديك المخدوع, وأكله."



 

 

    اٌّبدح ٌغخ ػشث١خ ٚخػ ػشثٟ ٚإِالء                        2023اِزحبْ اٌفصً اٌذساعٟ األٚي ٠ٕب٠ش               ..............ِحبفظخ  / 

 دل١مخ ٌإلِالء  20اٌضِٓ / عبػزبْ ٚٔصف اٌغبػخ ِّٕٙب             ذائٟ        ظ االثزخبِاٌصف / اٌ                   ......................إداسح / 

 ) صجبحٟ (                                                                               .....................................ِذسعخ / 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( اعزّغ صُ أجت: االعزّبعاٌغؤاي األٚي  ) ٔص 

 أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ : ( × ) ٚػالِخ أِبَ اٌؼجبسح اٌصح١حخ ( √ ظغ ػالِخ )

 (   )                       ثبد اٌزٟ ٚاجٙزٗ.   وبْ ِؼب٠ٚخ ألٜٛ ِٓ اٌصؼٛ  – 1

 (    )                         ِؼب٠ٚخ ٠شٜ أْ رحم١ك إٌجبح أِش ِغزح١ً.    – 2

 (   )                                  عبفشد األعشح ثغجت ِشض ِؼب٠ٚخ.     – 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌغؤاي اٌضبٟٔ: اٌزؼج١ش اٌىزبثٟ : الشأ اٌمصخ اٌزب١ٌخ صُ حٍٍٙب إٌٝ ػٕبصش٘ب:

 لشد ِش٠ط

فٟ اٌصجبح ػٍٝ شف١ش إٌٙش ٚجذ غبسق لشًدا ٠زحشن ثجػء ٠ٚجذٚ أٔٗ ِٕٙه فأِغه ثٗ  ٚر٘ت إٌٝ اٌج١ذ ٚلذَ ٌٗ األة 

ب صُ ر٘ت ثٗ إٌٝ اٌطج١ت ؛ ففحصٗ صُ لبي: ٘زا اٌمش ًِ اٌطج١ؼ١خ  ث١ئزِٕٗبعجخ رشجٗ  ث١ئخد ٠حزبط إٌٝ ا٘زّبَ ٚرٛف١ش غؼب

 أصحىّب ثئسعبٌٗ إٌٝ حذ٠مخ اٌح١ٛأبد ....فٛافمٕب ػٍٝ اٌفٛس  ، ِٕٚز رٌه ا١ٌَٛ ٔضٚسٖ وً اعجٛع.

 .............................. اٌؼٕٛاْ: – 1

 .................................................................................... اٌّذخً: – 2

 : .............................اٌّىبْ – 4..............................         اٌضِبْ: – 3

 .............................. اٌشخص١بد: – 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشأ اٌفمشح صُ أجت: اٌغؤاي اٌضبٌش:   )إٌص اٌّؼٍِٛبرٟ (

" ػشف اٌّصش٠ْٛ اٌمذِبء أ١ّ٘خ لطشح اٌّبء ٚرأص١ش٘ب ػٍٝ اٌحعبسح ؛ فجٕٛا اٌغذٚد؛ ٌحّب٠خ أسظُٙ ِٓ ف١عبْ ا١ًٌٕ 

ٞ ا١ًٌٕ ٚدٌزبٖ ،ٚاصد٘ش ٔشبغ اٌضساػخ فٟ ِصش ٚوبٔذ ٌٚالعزفبدح ِٓ ١ِبٖ األِطبس،،فال رغٛس فٟ االسض فأخصت ٚاد

ػبَ لجً اٌزبس٠خ ف١ؼٙذ اٌٍّه 2000ِخضْ اٌغالي ٌٍؼبٌُ اٌمذ٠ُ  ٠ٚؼذ عذ )لٛش١ٗ( ألذَ اٌغذٚد فٟ ِصش ح١ش أٔشئ لجً 

 ١ِٕب  ِؤعظ اٌذٌٚخ اٌفشػ١ٔٛخ األٌٚٝ"

 اعزخشط ِٓ اٌفمشح: ( أ

 ................... د "أجذة"ِعب  – 2                           ..................    ِشادف "رخزفٟ" 1

 ( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ : ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصح١حخ ٚػالِخ )  √ظغ ػالِخ ) ة (

 )     (                             ٠ؼذ اٌغذ اٌؼبٌٟ ثأعٛاْ ألذَ اٌغذٚد فٟ ِصش. – 1

 )     (                               وضشد اٌّحبص١ً اٌضساػ١خ فٟ ِصش اٌمذ٠ّخ. – 2

 ...........................................................................................ٌّبرا ثٕٝ اٌّصش٠ْٛ اٌغذٚد؟  – 3

 



 

 

 السؤال الرابع :  ) النص الشعري ( اقرأ األبيات ثم أجب:

 لغتي العربية أهواها               لغة القرآن ورثناها                    

  أعالهاصنعوا مجًدا قد                فاه األجداد بها شعًرا                  

ب ٔضػٕب٘ب                    ًِ  أح١ب٘ب هللا ٚأثمب٘ب                    ثزفبْ دٚ

 اخزش اإلجبثخ اٌصح١حخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ: –أ    

 عجً ( –وزت  –ٔشش  –)ٔطك                                 .....................فبٖ األجذاد ثٙب شؼًشا ) ِؼٕٝ فبٖ (  

 أجذاًدا ( –أِجبًدا  –جذًدا  –)جذًٚدا                           ...................) جّغ ِجًذا (  صنعوا مجًدا قد أعالها

 ( أِبَ اٌؼجبسح اٌخبغئخ : ×( أِبَ اٌؼجبسح اٌصح١حخ ٚػالِخ )  √ظغ ػالِخ )  -ة  

 رزحذس األث١بد اٌغبثمخ ػٓ ػظّخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ. – 1

 أً٘ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠جزٌْٛ  ألصٝ جٙذ ٌٍحفبظ ػ١ٍٙب. – 2

  ............................................ذ ِٕٗ: ) ٔحت اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌغخ اٌمشآْ( اوزت اٌج١ذ اٌزٞ فّٙ -جـ  

 ............................................................................................... وٍّزبْ ٌّٙب ٔفظ إٌٙب٠خ –د  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌمٛاػذ إٌح٠ٛخ ( أجت ػّب ٠ٍٟ:) اٌغؤاي اٌخبِظ: 

 اخزش اإلجبثخ اٌصح١حخ ِّب ث١ٓ اٌمٛع١ٓ –أ  

 زحخ (اٌف –ا١ٌبء  –) األٌف           ...................لشأد ِٕٝ لصز١ٓ ) لصز١ٓ ( ػالِخ ٔصجٙب  – 1

 اٌالرٟ ( –اٌزٟ  –) اٌٍزبْ                  اوزغجزّٙب ِف١ذربْ.                ..............اٌّٙبسربْ  – 2

 اٌّذسث١ِٓ ( –اٌّذسث١َٓ  –) اٌّذسثبْ                                          ح .    اخطخ اٌّجبس ............ٚظغ -  3

 اٌّٛظفْٛ ( –اٌّٛظفبُد  –) اٌّٛظفبِد                                   ٌؼًّ.         فٟ ا ................أخٍصذ  – 4

 اٌفبئض٠ٓ ( –اٌفبئضاْ  –) اٌفبئضْٚ                                                   ...............وشَ اٌشئ١ظ   – 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌغؤاي اٌغبدط: ) اٌخػ اٌؼشثٟ( اوزت ثخػ إٌغخ  

 االخزالف رٕٛع ٚر١ّض                                                              

                                   ................................................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌغؤاي اٌغبثغ: ) اإلِالء( حذد األخطبء فٟ اٌفمشح اٌزب١ٌخ صُ صٛثٙب:

عؤي اٌّؼٍُ اٌزال١ِز عؤااًل : ِب سء٠ىُ فٟ سحٍخ أِظ. فأجبة خبٌذ: ِب أجًّ اٌشحٍخ؛ وبٔذ ساءػخ جًذا، اعزّزؼٕب ثب٢صبس 

 ، ٚرؼٍّٕب ا٠ًعب؟

      اٌخطأ

      اٌزص٠ٛت
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